
maar dit geldt zeker niet voor De 

Oud-Hagenaar. Er zijn mensen die 

deze krant verzamelen en ook worden 

ze doorgestuurd naar familieleden 

en vrienden die soms maanden later 

reageren op een artikel.

Dé krant voor de 50-plusser

Gezien de inhoud en de advertenties 

richt deze krant zich op de oudere 

medemens, dat leidt geen twijfel. 

Dit wil overigens niet zeggen dat 

deze krant niet door jonge mensen 

gelezen wordt, al vraag ik me wel af 

in hoeverre jongeren nog papieren 

kranten lezen. Ouderen willen vaak 

iets in en om handen hebben, ze willen 

de drukinkt kunnen ruiken en er een 

interessant artikel uit kunnen knippen. 

Ik moet er dan ook niet aan denken 

dat deze vorm van communicatie 

verdwijnen zou, hoe handig al die 

apparaten van nu ook zijn. Het digitale 

tijdperk waar we nu in leven heeft 

vele voordelen, al zullen veel ouderen 

dat niet altijd onderschrijven. Ik moet 

er niet aan denken dat ik dit verhaal 

op een tikmachine zou moeten laten 

ontstaan. Dan was ik al minstens drie 

keer opnieuw begonnen.

Enigszins vergeten doelgroep

Sinds enige tijd geef ik les aan bui-

tenlanders die onze taal beter willen 

leren kennen. Voor mijzelf zijn deze 

lessen overigens net zo leerzaam als 

voor al die anderen die rond de tafel 

zitten, zo mag ik hopen. Je realiseert 

je om te beginnen hoe ingewikkeld 

onze taal in elkaar zit. Waar ik al 

snel tegenaan liep, was het feit dat er 

vrijwel geen lesmateriaal voorhan-

den is. Er zijn enkele goedbedoelde 

methoden geschreven, maar voor 

de groep mensen waar ik mee werk, 

heb ik daar weinig aan. Los van de 

grote cultuurverschillen betreft het 

hier zowel mensen die nog nooit een 

school van binnen gezien hebben als 

universitair geschoolden. Waar ik in 

de eerste plaats aandacht aan besteed, 

is het spreken en luisteren en daarna 

komen lezen en schrijven pas aan de 

beurt. Voor dit lezen maak ik onder 

andere gebruik van De Oud-Hagenaar. 

Het is mij gebleken dat er ook grote 

belangstelling is voor de geschiedenis 

van onze stad en ons land en die komt 

in deze krant zeker aan de orde. Het 

gaat dan meestal niet om verhalen met 

een hoog wetenschappelijk gehalte, 

maar om verhalen van de straat, als u 

begrijpt wat ik bedoel.

Wat mis ik?

In hoeverre deze krant door mensen 

die nog niet zo lang in ons land wonen 

gelezen wordt, kan ik niet beoordelen. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er 

heel veel mensen in ons land komen 

wonen waarvan de wieg - als ze die 

al hadden - ver van ons bed heeft 

gestaan. We zijn ze steeds anders 

gaan noemen, van gastarbeider tot 

vluchteling, maar één ding veranderde 

niet, het leren van onze taal was en is 

uiterst belangrijk, wil je echt meedoen 

in onze samenleving en wil je je niet 

afzonderen met alle gevolgen van 

dien. Wat mis ik dan wel? Schrij-

vers uit deze groep die artikelen in 

De Oud-Hagenaar gaan schrijven. 

Verhalen gericht aan zowel hun eigen 

mensen als aan al die andere Hage-

naars en Hagenezen. Hoe ervaren ze 

ons land, wat kunnen ze ons over hun 

land van herkomst vertellen? Ik ben 

ervan overtuigd dat deze krant dan 

een beduidend grotere groep lezers 

gaat trekken. Wie weet voldoet de 

oplage van 75.000 exemplaren - hoe 

groot ik dit aantal overigens voor een 

dergelijke uitgave al vind - niet meer.

Kortom, laat van u horen en vooral 

van u zien.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Wanneer je een jaar of tien ar-

tikelen voor De Oud-Hagenaar 

schrijft, is het niet zo verwon-

derlijk dat de vraag bij je op-

komt: ‘Wie lezen deze artikelen 

eigenlijk?’. Misschien een 

beetje laat, maar beter laat dan 

nooit, zullen we maar zeggen.

Wat moeten we verstaan onder een 

‘oud-Hagenaar’? Letterlijk betekent 

dit iemand die in Den Haag gewoond 

heeft en dit geldt zonder twijfel voor een 

deel van onze lezers. Uitgaande van de 

vele e-mails die ik als reactie op mijn 

bijdragen krijg, denken heel veel lezers 

met plezier terug aan de tijd dat ze in 

onze stad gewoond hebben. Deze krant 

wordt overigens niet alleen in ons eigen 

land gelezen. Ik heb reacties gekregen 

uit Australië, Tanzania en Schotland, 

om enkele voorbeelden te noemen. Die 

verhalen van vroeger spreken kennelijk 

aan. Een enkele keer word je, meestal 

terecht, op je vingers getikt en soms 

worden er aanvullingen gegeven. Be-

grippen als heimwee en nostalgie vinden 

hier ook vaak een plaatsje in. Dagbladen 

worden meestal na lezing weggegooid, 



Bereden politie

Ik zou heel graag voor m’n tante van 

93 jaar in het bezit komen van oude 

foto’s van voor 1940 van de bereden 

politie. Haar vader heeft namelijk 

bij de bereden politie gewerkt. Zijn 

naam was de heer Moeliker uit de 

Herman Costerstraat 379 in Den Haag. 

Wellicht heeft iemand nog foto’s uit 

die tijd? We willen er uiteraard voor 

betalen.

Isabel Porsul

porsul@gmail.com

Gazan

Ik ben op zoek naar het verleden van 

het pand van Gazan in de Venestraat 

in Den Haag. Ben op zoek naar een 

winkel die erin geweest is en zowel 

dames-, heren-, als kinderkleding 

verkocht in de jaren van 1990 tot 

1995 ongeveer. Kwam daar vroeger 

vaak om kleding voor onze dochter te 

kopen.

Mevrouw Gerritsma

wgerritsma@ziggo.nl

Jaargang 7, nummer 22

Voor één van onze lezers ontbreekt 

jaargang 7, nummer 22. Mocht u 

die over hebben, graag sturen naar 

De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 

2502 GA, Den Haag. Voor de moeite 

ontvangt u het boek Napels zien van 

Casper Postmaa.

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Rocco Dubois

In een tijd dat de Nederlandse radio 

werd gedomineerd door de Sel-

veras, de Four Jo’s, Eddy Christiani, 

enzovoorts, was natuurlijk al lang de 

gangbare muziek bij de jeugd de Rock 

‘n Roll uit de VS. Deze ‘schandelijke’ 

muziek (alleen uitgezonden door Ra-

dio Luxemburg) en bijbehorende dans 

werd natuurlijk stevig geboycot door 

de media en niet onderwezen bij de 

meeste dansscholen in de jaren vijftig. 

Misschien heel voorzichtig bij Ruby 

Dorany, maar de anderen, vaak met 

christelijk of katholiek tintje deden 

daar niet aan. Rocco Dubois was een 

grote uitzondering! Deze Fransman, 

die les gaf met zijn vrouw, was heel 

wat soepeler in zijn dansopvattingen 

dan de anderen. Hij begreep de tijd.

Dansschool Rocco Dubois gaf de 

eerste lessen altijd in zijn eigen huis 

aan de Jan Pieterszoon Coenstraat 

(achter het Staatsspoor). Een statig 

en zeer groot negentiende eeuws he-

renhuis waar op de begane grond een 

studio was. Je kreeg dan een serie van 

voorbereidende lessen. De eigenlijke 

danslessen werden dan later gegeven 

in de grote zaal van Pulchri. Dan kon 

je al aardig mee. Ik heb het drie jaar 

gedaan, begonnen als veertienjarig 

(terlenka) broekie met blauw blazertje 

in 1959. Naast alle ‘gangbare’ dansen 

zoals de foxtrot, wals, tango, rumba, 

samba en chachacha enz. was er veel 

ruimte voor de jive, met variatie de 

rockjive en de slowjive met de ‘eup-

zwaai’. En ja, inderdaad werd je van 

je schroom afgeholpen om een meisje 

goed vast te pakken door de vaste 

opmerking van de heer Dubois: ‘pak 

die poppetje’ en als de afstand te groot 

was tussen jou en het poppetje zei hij 

steevast: ‘druuk’, waarmee hij dan 

bedoelde dat de lichamen wat meer 

contact moesten hebben. Alleen dan 

was goed dansen mogelijk! Dat ging 

kennelijk zo goed dat ik het, samen 

met mijn danspartner, een keer moest 

voordoen in de kring.

Het eindbal, in de grote zaal van 

Pulchri, met orkest, was het slotstuk 

van de lessen en de kers op de taart. Ik 

heb de beste herinneringen aan deze 

danslessen en heb er altijd veel plezier 

van gehad.

Bert Pauw

eepauw@planet.nl

Help! Een meeuw!

Vorig jaar was het eens een uitzonder-

lijk mooie dag, zon, warm en windstil. 

Ik besloot een boulevardje te gaan pik-

ken en mezelf aldaar te trakteren op 

een heerlijk broodje paling, bij wijze 

van lunch. Her is niet elke dag zulk 

mooi weer, nietwaar? Althans, in onze 

contreien niet.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik pakte bus 

23 en stapte uit bij halte Kurhaus. 

Langs die lelijke doorgang rechts van 

het Kurhaus, liep ik de boulevard 

op. Het was, voor een doordeweekse 

ochtend, tamelijk druk. Ik liep meteen 

naar zo’n broodjestent en kocht een 

broodje paling, en was van plan om, 

terwijl ik rustig een eindje richting 

haven wandelde, al dit lekkers op te 

peuzelen. Ik begaf me dus opgewekt 

op weg en haalde, al lopend, het 

begeerde broodje uit het zakje en nam 

mijn eerste hap. Die hap had ik nog 

in mijn mond, ik had nog niet eens 

gekauwd, toen ik opeens links van 

mij, bij mijn hoofd, een soort luid ge-

ritsel hoorde... Een grote witte meeuw 

scheerde vlak voor mij langs en griste 

het hele broodje paling met maar één 

hapje eraf, uit mijn hand, en vloog, 

met broodje en al, richting zee. Dit 

gebeurde allemaal in een split van een 

seconde, een duizendste van een tel. Ik 

nam een hap... Weg broodje. “Héé!”, 

riep ik de meeuw geschokt na, “mijn 

broodje!” Maar dat zou dat beest een 

zorg zijn. Direct na mijn eerste schrik 

moest ik lachen. Het is natuurlijk be-

kend dat meeuwen brutaal zijn, maar 

dit! Ik zag af van een ander broodje en 

ging na mijn wandeling naar huis, nog 

steeds geamuseerd.

In het najaar, op weer een mooie 

dag, vond ik dat ik het nog maar eens 

moest proberen, maar nu zou ik beter 

oppassen. Bus 23, boulevard op, 

broodjestent, broodje paling in zakje, 

hapje. Maar nu met het verschil, dat 

ik mijn broodje in het zakje hield, het 

stevig tegen me aandrukkend. Meteen 

werd ik omringd door meeuwen, die 

om me heen cirkelden, duidelijk loe-

rend op een kans. “Pech gehad!”, riep 

ik ze met leedvermaak toe. Maar er 

viel me toen iets op. Ik merkte, dat die 

grote belangstelling van die meeuwen 

vermindert als je een eindje dóórloopt. 

De meeuwen blijven cirkelen binnen 

een rayon van zo’n vijf meter rond 

een broodjestent. Ben je daar uit, dan 

wordt het een stuk rustiger. Ze weten 

wat zo’n broodjestent inhoudt, de 

dieven!

Als u dus ook daar gaat wandelen 

met een broodje, dan bent u gewaar-

schuwd. Even dóórlopen, met het 

lekkers goed beschermd, dan hebt u 

kans dat u uw broodje kunt houden en 

ervan kunt gaan genieten. Dat deed 

ik dan ook, deze tweede keer, en ik 

heb op zo’n stenen bank, in de zon, 

heerlijk mijn broodje paling gegeten, 

terwijl ik mijn ogen uitkeek naar al die 

soorten, kleuren, maten en merken van 

langsslenterende boulevardgangers.

Sorry, meeuwen, maar ik heb gewon-

nen!

Renee van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com 
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Reünie Stevin Lyceum

Leerlingen die in de periode 1965-1975 op het Stevin Lyceum hebben 

gezeten, komen op 10 juni aanstaande bij elkaar. In hun oude school in de 

Zuidlarenstraat - waar nu Theater Dakota gevestigd is - vindt die dag vanaf 

17.00 uur (tot laat op de avond) een zogenaamde StevinSlok plaats.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden via: stevinlyceum@gmail.com, de Facebookpagina van ‘Simon 

Stevin Lyceum’ of telefonisch bij organisator Chris Willemsen: 06-43584984.

Foto: Louk Muller

Wie is deze jongen?

Sinds april verzorgt GA Den Haag de beklimming van de Haagse Toren. De 

gidsen komen tijdens hun rondleidingen nog steeds onbekende en verrassen-

de zaken tegen. Zo hangt op een van de bovenste zolders tegen een balk deze 

foto geprikt. Weet een van de lezers van De Oud-Hagenaar wie deze jongen 

is en waarom zijn foto hier hangt?

Zijn er lezers van De Oud-Hagenaar die bijzondere foto’s van de Haagse 

Toren hebben? GA Den Haag heeft er veel belangstelling voor:

info@gadenhaag.nl.

Piet Vernimmen

piet@pietvernimmen.nl

OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant 

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Postadres

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



Ze behoorde tot de klasse van mensen 

met een opmerkelijk creatief talent. 

Een schilderes, die voor de oorlog 

vaak exposeerde. Men beschouwde 

haar als een artistieke belofte. Maar na 

de bevrijding hoefde zij niet meer zo 

nodig. Weliswaar pakte ze het penseel 

al snel weer op, maar ze meed de 

publiciteit. Ze koos voor onzichtbaar-

heid en legde nimmer getuigenis af 

over het verleden. Toen ze in de jaren 

vijftig haar roeping als kunstenares 

weer serieus nam, trok ze erop uit. 

Het mediterrane licht in Frankrijk en 

Spanje achterna. Zij schreef er tiental-

len brieven over naar het thuisfront, 

maar had geen taal voor wat zij om 

zich heen zag. Zoals ze ooit zei: ik 

ben een schilder, geen schrijver. Haar 

gevoel bracht ze niet gemakkelijk 

onder woorden. Alleen achter haar 

schildersezel vond ze een manier om 

haar innerlijk te tonen. In beelden, niet 

in klanken.

In de jaren zestig reisde zij regelmatig 

naar Israël om bezoeken af te leggen 

bij de kinderen die zij tijdens de 

Duitse bezetting bij hun onderduik had 

geholpen. Ze wisselde tal van brieven 

met hen uit, maar ook daarin gaat het 

nooit over vroeger. Zij heeft er bij 

haar leven niet voor gekozen om een 

spreekbuis te zijn. Niet van het milieu 

van Haagse kunstenaars waarin zij 

haar talent ontplooide. Maar evenmin 

van de groep verzetslieden waarvan zij 

tijdens de oorlog de spil vormde. Bij 

haar reddingspogingen handelde ze 

spontaan, en ze schrok vervolgens niet 

terug voor de consequenties.

Jagen op een schim

Het verhaal over Ru Paré kreeg ik 

pas ver na haar dood te horen. Over 

een vrouw bij mij om de hoek, die 

de moed had op te staan tegen de 

nazi’s. Die met gevaar voor eigen 

leven alles in het werk stelde om de 

meest kwetsbaren om haar heen van 

een zekere dood te redden. Zij maakte 

geen onderscheid tussen ‘vreemd’ en 

‘eigen’. Voor haar telde ieder leven, en 

ze week niet voor overmacht. Telkens 

opnieuw vond zij mensen bereid om 

zich over bedreigde joodse kinderen 

te ntfe men  n i  etste het hele 
land door om hen van voedselbonnen, 

kleren en kleine cadeaus te voorzien. 

Het leverde haar de bijnaam ‘tante van 

de verrassingen’ op.

In haar leven kwamen tal van tegen-

stellingen samen. Dat maakt haar 

geschiedenis zo uitzonderlijk. Zij 

speelde nooit een spel, zoals veel van 

haar artistieke vrienden - en leefde 

zonder maskers of pseudoniemen. 

Misschien is dat wel wat haar achteraf 

zo ongrijpbaar maakt. Zowel in Ne-

derland, België als Israël sprak ik met 

mensen over hun herinneringen aan 

haar. De meesten kwamen niet verder 

dan een paar vage beelden en anekdo-

tes. Alsof ze ook hen was ontsnapt in 

de jaren dat ze haar kenden. Ook heeft 

de tijd natuurlijk veel uit het geheugen 

gewist. Bij het schrijven over haar heb 

ik continu het gevoel achter een schim 

aan te jagen. Op zoek te zijn naar een 

vrouw die er niet om gaf herdacht te 

worden. Met haar daden streefde ze 

niet naar roem, eer of een monument. 

Al vroeg liet zij weten bij haar dood 

gecremeerd te willen worden: ‘Tot stof 

zult gij wederkeren.’ Intussen drukte 

ze bij haar leven een stempel op de 

levens van tal van mensen. Als iemand 

een plek behoort te krijgen in de 

Haagse geschiedenis, is zij het wel.

Kunst, verzet en liefde

In een portret van Ru Paré gaat het om 

drie thema’s: de kunst, het verzet en 

de liefde. Met verhalen over haar held-

haftige optreden tijdens de bezetting, 

maar ook die over haar snelle carrière 

in de kunsten. Al even bijzonder is dat 

zij een relatie met een joodse man had, 

en tegelijk koos voor een vrouw. Meer 

dan een halve eeuw lang onderhield 

zij een innige band met de bekende 

zangeres Theodora Versteegh. Bij haar 

kende de liefde vele gedaanten.

Beschermengel in de oorlog

Wie op zoek gaat naar informatie over 

haar leven, komt bedrogen uit. In de 

jaren dertig was zij een toonaange-

vend lid van de Haagse Kunstkring. 

Maar bij de viering van het 125-jarig 

bestaan van die vereniging in 2016 

dook haar naam niet op. Over haar 

activiteiten in de illegaliteit is alleen 

bekend dat ze erover zweeg. Een paar 

van de 52 door haar geredde joodse 

kinderen zijn af en toe sprekend 

opgevoerd in de media. Daar is het bij 

gebleven. Ze heeft zich onderscheiden 

als kunstenares en als beschermengel 

tijdens de oorlog. Alleen keek ze nooit 

op haar leven terug. In de talloze 

boeken over het Nederlandse verzet 

treffen we haar alleen in de voetnoten 

aan. De meeste aandacht gaat uit naar 

de spectaculaire acties van heroïsche 

mannen in de ondergrondse. Zij traden 

op de voorgrond, zowel tijdens als na 

de oorlog.

Nog altijd overheerst het populaire 

eeld it de lm Soldaat van Oranje. 

Alleen Het meisje met het rode haar 

past door haar gebruik van geweld in 

het manneli e el   is eel min-

der aandacht voor de rol van mensen 

uit de illegaliteit die op een zachte ma-

nier verzet pleegden. Over de vrouwen 

die tijdens de bezetting vele honder-

den levens wisten te redden, met name 

die van joodse landgenoten. Door een 

beroep te doen op een persoonlijk 

netwerk, en in de schaduw te blijven. 

Wie in stilte optrok met medestanders 

had de beste kans om te overleven.

De Haagse kunstenares Ru Paré 

was een onzichtbare heldin. Precies 

dat maakt haar levensverhaal zo 

inspirerend. Ze was even getalen-

teerd als moedig. En keek niet weg 

toen de dreiging toenam. Haar leven 

staat symbool voor dat van een grote 

groep vrouwen die over hun daden 

zwegen - en vergeten zijn. Als ‘engel 

in de oorlog’ heeft zij een symbolische 

waarde.

Voor verhalen over Ru Paré 

(of foto’s) graag contact opne-

men met Wim Willems.

Wim Willems

w.h.willems@fgga.leidenuniv.nl

Ru Paré: een onzichtbare heldin
De schilderes Ru Paré werd geboren in 1896. Ze was al een 

kwarteeuw dood toen ik in haar wijk kwam wonen, het Staten-

kwartier. Toch wist ik tot voor kort niets over de geschiedenis 

van deze voormalige buurtbewoonster. Zelfs niet dat er een 

straat in Den Haag naar haar is vernoemd. Zij redde 52 joodse 

kinderen uit handen van de nazi’s, wat haar tot een heldin 

maakte. Zelf wees ze die eretitel af. In haar ogen had zij gedaan 

wat ze moest doen, om daar vervolgens over te zwijgen.
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Foto Ru, achter schildersezelRu Paré, Israël
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“Wij zijn er
 

 voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke 

periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 

centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de 

uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart. 

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaart-

verzorgers in regio Den Haag e.o.  

Wij zijn er voor u ook als u niet of elders verzekerd bent.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

 

 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

  

 
Voor laatste aanbiedingen,   

brochures en reserveringen 

 

 

 

 

 

 

 8 dg. Het mooiste van Nederland
8 dg. Het mooiste van Nederland  

uit Rotterdam va. slechtsuit Rotterdam va. slechts  € 675,€ 675,--  p.p. p.p.   

6 dg. Rijncruise ‘Rhein in Flammen’
6 dg. Rijncruise ‘Rhein in Flammen’  

in St. Goar va. slechtsin St. Goar va. slechts  € 484,€ 484,--  p.p. p.p.   

6 dg. Rijncruise ‘Vuurwerk & Wijnfeest‘ 
6 dg. Rijncruise ‘Vuurwerk & Wijnfeest‘ 

in Boppard va. slechtsin Boppard va. slechts  € 484,€ 484,--  p.p. p.p.   

 

 

 

 

 

 

5 dg. All Inclusive Busreis Valkenburg 
5 dg. All Inclusive Busreis Valkenburg 

ZuidZuid--Limburg va. slechtsLimburg va. slechts  € 349,€ 349,--  p.p. p.p.   

5 dg. All Inclusive Busreis Friesland
5 dg. All Inclusive Busreis Friesland  

Gaasterland va. slechtsGaasterland va. slechts  € 349,€ 349,--  p.p. p.p.   

5 dg. All Inclusive Busreis Duitsland
5 dg. All Inclusive Busreis Duitsland  

Teutoburgerwald va. slechts
Teutoburgerwald va. slechts  € 359,€ 359,--  

 All Inclusive busreizen All Inclusive busreizen   

10% Korting 10% Korting   
5 dagen nu al vanaf 5 dagen nu al vanaf € 349,€ 349,--  

5 dg. All Inclusive Hotel Heiderhof
5 dg. All Inclusive Hotel Heiderhof  

Westerwald va. slechtsWesterwald va. slechts  € 199,€ 199,--  p.p. p.p.   

5 dg. All Inclusive Hotel ‘t Trefpunt
5 dg. All Inclusive Hotel ‘t Trefpunt  

Made Brabant va. slechtsMade Brabant va. slechts  € 219,€ 219,--  p.p. p.p.   

Vakantie Voordeel TIPS  

Riviercruise met vertrekgarantie
Riviercruise met vertrekgarantie  

Zomer Rijn en Moezel cruise  Zomer Rijn en Moezel cruise    
MS Lale Andersen ****MS Lale Andersen ****  

8 dagen van 22 t/m 29 juli 2017 8 dagen van 22 t/m 29 juli 2017   

10% Korting 10% Korting   
Van € 675,Van € 675,--  nu al vanaf nu al vanaf € 608,€ 608,--  

LALE ANDERSEN 

All Inclusive Hotels autoAll Inclusive Hotels auto--  

vakanties vakanties tot tot 50% Korting50% Korting  

5 dagen nu al vanaf 5 dagen nu al vanaf € 199,€ 199,--  5 dg. All Inclusive Hotel Am Wall
5 dg. All Inclusive Hotel Am Wall  

Soest / Westfalen va. slechts
Soest / Westfalen va. slechts  € 199,€ 199,--  

5 dg. All Inclusive Hotel Hugo de Vries
5 dg. All Inclusive Hotel Hugo de Vries  

Lunteren Veluwe va. slechts
Lunteren Veluwe va. slechts  € 245,€ 245,--  

Vertrek Rotterdam 

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Samen aan 
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

GEZOCHT: actieve 
jazzroadies

Wat krijgt u 
ervoor terug?
• Gezellige vrijdagochtend-

repetities (8.30 tot 13.00 uur)  

en mooie optredens.

• Gelukkige en actieve  

bandleden.

• Een korte opleiding 

geluidstechniek.

Meer informatie 

en aanmelden

Voor meer informatie en 

aanmelden kunt u bellen 

met Florence via 

070 - 41 31 000.

Onze Florence Swingt Band is op zoek naar twee actieve 

vrijwilligers die de jazzband wil ondersteunen als roadie/

geluidman of -vrouw. Dit gebeurt tijdens de wekelijkse 

repetities en de diverse optredens.

Wilt u ...
onze jazzbandleden - met hun enorme passie voor jazz 

- de kans geven om op te treden? Wilt u voor hen alle 

instrumenten, versterkers en luidsprekers opzetten, en 

na afloop weer afbreken? En beschikt u over een goede 

conditie en kunt u goed sjouwen? Bent u daarnaast in 

het bezit van een rijbewijs waarmee u het tourneebusje 

kunt besturen? Dan kijkt de Florence Swingt Band uit 

naar uw komst!
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Einde negentiende eeuw werd een 

begin gemaakt met de opbouw van 

de Haagse binnenstad, zoals hij er nu 

uitziet.

De wirwar van kleine, eeuwenoude 

straatjes met krakkemikkige huizen 

tussen Spui en Wagenstraat werd 

gesloopt en moest deels plaatsmaken 

voor nieuwbouw.

Het centrum begon zich uit te breiden 

naar de Wagenstraat. Deze lange 

hoofdstraat liep van de Wagenbrug 

naar de Venestraat en was aan weers-

kanten bebouwd met huizen, stallen, 

pakhuizen en robuuste winkelpanden. 

De gebouwen telden twee etages, 

zoals op de foto goed is te zien.

Scala

De Markt-Maatschappij had het idee 

om in navolging van Parijs en Brus-

sel een grote overdekte Markthal te 

bouwen, die het voor het winkelende 

publiek mogelijk maakte om bij weer 

en wind boodschappen te doen. Het 

gebouw kwam op de plek van de hui-

dige parkeerplaats van de Bijenkorf 

te staan op de hoek van de Gedempte 

Gracht. Oudere Hagenaars zullen 

het gebouw nog herinneren als het 

fameuze Scala-theater.

Het fraaie gebouw van de overdekte 

markt opende op 1 februari 1884 zijn 

deuren. Burgemeester Jacob Gerard 

Patijn (1836-1911) verrichtte om één 

uur de opening met een korte toe-

spraak, waarin hij vurig wenste dat 

‘de neringdoenden en het publiek met 

deze openbare handelsplaats gebaat 

zouden zijn’. Hoe anders zou het 

lopen: de overdekte markt werd reeds 

in 1891 opgeheven, terwijl het schit-

terende gebouw bleef bestaan en later 

de bestemming van theater kreeg.

Vogeltjes

Het gebouw was een groots opgezette 

kooptempel, waarin zowel winkels 

als staanplaatsen aan handelaren wer-

den verhuurd. De boven- en beneden-

gaanderijen waren op de openingsdag 

met bloemen versierd en ook de 

borstbeelden van het koningspaar 

ontbraken niet. Het solide gebouw 

met monumentale voorgevel was een 

schepping van de Rotterdamse bouw-

meester Jan Christiaan van Wijck. 

De toegangsdeur was klein, maar 

eenmaal binnen, had het kooplustige 

publiek een grootse ruimte tot zijn 

beschikking, chique ingericht com-

pleet met fonteinen, waar van alles te 

koop was. Van vogeltjes tot bloemen, 

vruchten, snuisterijen en andere min-

der noodzakelijke voorwerpen. Een 

aanwinst voor de drukke volkswijk, 

maar het winkelende publiek bleef 

weg. Het bleek te duur.

Sluiting

Om de loop er een beetje in te krij-

gen, wilden de eigenaren verplaat-

sing van een deel van de Haagse 

markt naar de markthal. Dat had 

voor iedereen voordelen. Minder 

verkeersdrukte op de Prinsegracht en 

overdekt winkelen. De handelaren 

kregen een staanplaats tegen een ge-

reduceerd tarief en de gemeente werd 

gecompenseerd, zodat ze het staan-

geld niet misliep. Uitgerekend de pas 

opgerichte Haagsche Courant was 

mordicus tegen dit voorstel. De krant 

vreesde opstoppingen, en een chaos, 

waar het publiek geen enkel belang 

bij had. Bovendien konden lang niet 

alle kraampjes geherbergd worden in 

de markthal en zou het publiek de ge-

zelligheid op straat missen. De krant, 

zelf bureauhoudende tegenover de 

markthal, zag deze drukte liever niet 

voor zijn eigen deur. De gemeente 

ging niet akkoord met de overplaat-

sing, wat uiteindelijk de sluiting van 

de markthal inleidde.

Het verlies liep op naar enkele dui-

zenden guldens in 1885. De deuren 

gingen enkele jaren later dicht.

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Bouw overdekte markthal in Wagenstraat in 1884
Onlangs ontving ik van de heer Ben Koster uit Lelystad een 

oud aandeel van 1.000 gulden van de ‘s-Gravenhaagsche 

Markt-Maatschappij. Het was de bedoeling in 1883 om de alom 

vertrouwde Haagse markt aan de Grote Markt, hoek Prins-

egracht, onder te brengen in een overdekte markthal. Bij de 

uitwerking van de plannen was met verschillende zaken geen 

rekening gehouden: de Haagsche Courant, het publiek en de 

markthandelaren.

Wagenstraat anno 1890 richting centrum.

Zwart van kleur voorzien van lederen 

bekleding en zo’n echt lange versnel-

lingspook in het midden. Karakteris-

tiek voor deze auto waren de chromen 

vlakken, geperst in de motorkap. 

Voorruitverwarming bestond toen 

nog niet; er werd daarom in de 

wintermaanden met zuignappen een 

extra ruitje op de voorruit geplaatst, 

voorzien van 6 volts bedrading om de 

voorruit te ontdooien. Om de nieuwe 

Vauxhall te voorzien van een origineel 

schuifdak en een schijnwerper in de 

linkerraamstijl, werd de auto naar 

de Firma Coenen in de Binckhorst 

gebracht. De gemonteerde schijnwer-

per werd gebruikt om in het donker 

de huisnummers beter te kunnen zien, 

i.v.m de te bezoeken adressen voor het 

opnemen van verhuisopdrachten. Kort 

na de Tweede Wereldoorlog was de 

straatverlichting nog niet op orde!

Aangezien het familiebedrijf maar 

over één personenauto beschikte, werd 

er een planning bijgehouden over het 

privégebruik van de Vauxhall in het 

weekend. Regelmatig heb ik met mijn 

ouders met de Vauxhall onze familie 

in Friesland bezocht. Met een snelheid 

van 70 à 80 km toerden wij naar Lem-

mer. Ritjes om nooit te vergeten!

Als opvolger van de Vauxhall 14 werd 

gekozen voor de Vauxhall type Velox. 

Een model in de jaren vijftig, bij de 

introductie al een sterk verbeterd 

concept. Deze Velox werd bij F. van 

der Valk en Co’s automobiel Maat-

schappij N.V. aan de Volkerakstraat 

gekocht. Zelfs weet ik de naam nog 

van de chef-werkplaats, ene mijnheer 

Joosten. In die tijd een modern en 

klantgericht bedrijf. Van der Valk werd 

in de begin jaren vijftig ook dealer van 

het Engelse vrachtautomerk Bedford. 

Later is Van der Valk verhuist naar de 

2e Schuytstraat. Een groot pand waar 

wel voor 400 auto’s plaats was. Op 

dit adres werd ook de eerste Vauxhall 

type Cresta gekocht. Al weer moder-

ner van uitvoering, vanuit de fabriek 

in Engeland.

Churchill-tank

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak 

waren er ongeveer 12.000 werkne-

mers actief in de fabriek in Luton, 

Engeland. De productie werd in het 

begin van de oorlog stopgezet en men 

schakelde over op de productie van 

oorlogsmateriaal. In die tijd zijn er 

ruim 25.000 Bedford in militaire uit-

voering gebouwd. Wat weinig bekend 

is, is dat ook de Churchill-tank uit 

deze fabriek afkomstig was. Aan het 

eind van de oorlog was het aantal van 

6.000 tanks bereikt. In 1946 startte 

de fabricage van personenwagens en 

kwamen als eerste de Vauxhall type 12 

en 14 in beeld.

De tel ben ik kwijt geraakt, maar de 

jaren opvolgend zijn er nog diverse 

Vauxhall’s bij dit bedrijf gekocht, 

voordat de gebroeders Van der Gees-

ten op een ander merk personenauto 

overgingen. Na ruim 65 jaar terugblik-

ken, was dit toch wel een tijd van 

innovatie na de Tweede Wereldoorlog.

Egbert van der Geest

Over het automerk Vauxhall
Kort na de Tweede Wereldoorlog was de keuze aan automerken in Nederland nog beperkt. Mijn vader, 

mededirecteur van het Verhuisbedrijf J.P van der Geest en Zonen (gevestigd in die tijd aan de Nun-

speetlaan 66), komt door bemiddeling via Theo Winter (eigenaar van het toenmalig herenkledingbe-

drijf Het Overhemdenhuis aan de Dierenselaan) in het bezit van een Vauxhall 14.

Vauxhall Velox

Vauxhall Wijvern Vauxhall Cresta Vauxhall 14 Vauxhall Cresta (1960)
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THUISZORGWINKEL

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!

 

 

 

 

Stijlvolle rollator, eenvoudig in te klappen. 
Verkrijgbaar in meerdere kleuren. 

Lichtgewicht rollator SERVER

         Bel en bestel 070 - 221 0580

Uniek design
De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig pro-

fi el en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht 
van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de 
markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht 
van 150 kg.

Opvouwbaar
De Server is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door 
het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens dient 
als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator 
opgepakt kan worden.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 
150 kg. Lichte en betrouwbare remmen. TPE-gelaagde on-
breekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij. Het breekbare wielen met rubber loopvlak. Onderhoudsvrij. Het 
ontwerp van het frame en de speciaal gevormde handgrepen 
zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker (licht te 
wenden, kleine draaicirkel en stabiel)

Uitvoeringen
De Athlon is verkrijgbaar in 3 maten: Small, Medium en 
Large en in verschillende kleuren.

Hoogte verstelbaar
De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf 63 
cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge versie.

Opvouwbare koelmand met aluminium frame. 
Uw meegenomen artikelen blijven langer 
fris en koel.

Koelmand, 32 liter

Opvouwbare aluminium wandelstok in hoogte 
verstelbaar. In verschillende maten verkrijgbaar.

Normaal € 14,95
Voor leden 

11, 95

Wandelstok opvouwbaar

55,
Voor leden 

Normaal  € 69,95

Normaal € 14,95

Voor leden 11,
95

240,-
Voor leden 

Normaal  € 299,00

Scala shopper Plus Elba
Turquoise

Hippe lichtgewicht aluminium boodschap-
pentrolley.  Weegt slechts 2 kg. Kan ingeklapt 
worden. 

95



plek in Den Haag die tot de zomer van 

2016 in gebruik was als kantoor en 

uitvaartcentrum.

CUVO De Volharding heeft de afge-

lopen 85 jaar op vele plekken in Den 

Haag zijn huisvesting gehad.

Toen eind jaren zestig bleek dat het 

pand aan de Prinsengracht 39 in Den 

Haag te klein werd, is er door het 

toenmalige bestuur van de coöperatie 

CUVO De Volharding U.A. besloten 

naar de Bautersemstraat te verhuizen. 

In 1972 vond de verhuizing plaats naar 

dit, voor die tijd, mooie en grote pand. 

In dit gebouw zaten 14 rouwkamers. 

Elke dag liepen hier gemoedelijk di-

verse families door elkaar heen. Troost 

vindend bij elkaar en vaak gezellig aan 

een a  f e die e elf n 
en i  de f emachine

Het was in die tijd een modern 

gebouw met vele rouwkamers, 

een afle imte en nat li  
ook kantoren en een bedrijfs-

kantine. Tevens was er een 

grote aula met kunstwerken 

van Ruudt Wackers, waar de 

nabestaanden op de dag van 

de uitvaart afscheid namen 

en dan vertrokken naar een 

begraafplaats of naar een 

crematorium.

Regentesselaan 9

Halverwege de jaren negentig 

werd besloten om het pand 

aan de Bautersemstraat 3 te 

verlaten. Het kantoor van 

CUVO/De Volharding werd 

verplaatst naar Regentesselaan 9 in 

Den Haag. Het pand aan de Bauter-

semstraat stond daarna grotendeels 

leeg. Op de eerste etage waren ruimtes 

ingericht die gebruikt konden worden 

voor de Islamitische en Hindoestaanse 

gemeenschap om afscheid te nemen 

van hun dierbaren. Echter bleek dat 

de CUVO hier zijn tijd te ver vooruit 

was. Er werd geen gebruik gemaakt 

van de faciliteiten.

Eind jaren negentig keerde CUVO 

vanaf de Regentesselaan weer terug 

naar de Bautersemstraat 3. Als buren 

kreeg de CUVO nu het uitvaartbedrijf 

Henning. Ook een van de grote namen 

in de uitvaartwereld van Den Haag.

Na een grote renovatie werd het pand 

in 2001 weer in gebruik genomen. 

Ook werd de rol van de ledenraad van 

de uitvaartcoöperatie wat minder. Er 

werd een apart uitvaartbedrijf CUVO 

B.V. gestart, weliswaar in handen van 

de coöperatie, maar met een eigen 

zelfstandige bedrijfsleiding. Ook werd 

Ad Patres gekocht en in Zoetermeer, 

waar 60.000 Hagenaars naar toe waren 

verhuisd, werd de Leopoldhove in 

gebruik genomen.

De Bautersemstraat is sneller verou-

derd dan verwacht, de verwachtingen 

van de mensen bij een uitvaart zijn 

ook sterk veranderd. De behoefte 

aan de voorzieningen in de Bauter-

semstraat nam elk jaar verder af. De 

mensen die van CUVO gebruik maken 

zowel de leden van de Volharding 

als de andere Hagenaars kozen voor 

de andere CUVO-vestigingen. In het 

bijzonder ons rouwcentrum aan de Oc-

kenburgstraat 29. Sinds 9 april is daar 

het crematorium Haagse Duinen aan 

het rouwcentrum toegevoegd. Voor 

de Hindoestaanse groepen zijn daar 

speciale faciliteiten voor hun rituelen 

en tradities.

CUVO heeft vanaf zijn ontstaan in 

1935 inmiddels 300.000 Hagenaars 

naar hun laatste rustplaats gebracht. 

En met het crematorium kan De 

Volharding weer tientallen jaren de 

taak van respectvolle en betaalbare 

uitvaarten waar blijven maken.

Wat gebeurt er nu met de Bautersem-

straat 3? CUVO is al een tijd met de 

gemeente in gesprek, om te kijken of 

er een appartementencomplex voor so-

ciale woningbouw gerealiseerd 

kan worden.

Per 1 mei gaat de ‘B3’ dicht en 

zullen alle CUVO-activiteiten 

elders in Den Haag en Zoeter-

meer plaatsvinden. Het collega-

uitvaartbedrijf Henning blijft, in 

afwachting van de gemeentelijke 

plannen, voorlopig nog actief 

aan de Bautersemstraat.

De kantoorruimte op de eerste 

etage is inmiddels in gebruik ge-

nomen door een ander initiatief 

waarbij De Volharding betrok-

ken is: De Hofpas.

Kortom, toch een soort afscheid 

van een bijzondere CUVO-

locatie, waar heel wat historie 

ligt van De Volharding en veel 

van de medewerkers en natuurlijk 

ook voor de vele Hagenaars die in 

de Bautersemstraat afscheid hebben 

genomen van hun overleden dierbaren 

en naasten.

De CUVO en De Volharding zijn 

hetzelfde. CUVO betekent Coöperatieve 

Uitvaartvereniging De Volharding. 

De CUVO wordt meestal gebruikt om 

het uitvaartbedrijf mee aan te duiden 

en De Volharding voor al het overige 

waarmee de coöperatie zich bezighoudt. 

De Coöperatie de Volharding bestond 

oorspronkelijk uit winkels (COOP) en 

uit het ziekenfonds Azivo (Algemeen Zie-

kenfonds De Volharding). Voor verdere 

informatie zie: www.devolharding.nl.

CUVO verlaat Bautersemstraat 
na opening Haagse Duinen
Nu CUVO het uitvaartcentrum 

en crematorium Haagse Dui-

nen aan de Ockenburghstraat 

heeft geopend, kan de uit-

vaartonderneming het pand 

aan de Bautersemstraat 

verlaten.

De verhuizing past bij de vernieuwing 

die CUVO doormaakt. Met het vertrek 

verlaat de organisatie een markante 
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Een al wat oudere foto van het pand aan de Bautersemstraat toen het nog volledig in gebruik 
was in de jaren 70.

DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

06.00  Mogge Michiel
Wakker worden met Michiel Steenwinkel, het nieuws, weer en verkeer.

9.00  Aan de Bak
Met Patrick van Houten start je altijd vrolijk en actief je werkdag. 

12.00  SuperDebby
Debby Roukens gaat aan de slag om luisteraars te helpen, zoekt antwoor-
den op vragen en lost problemen op. Dát en natuurlijk heerlijke muziek. 

14.00  Jouw Middagshow
Verzoekplaten en oproepjes van luisteraars. Doe mee en bel 070 307 88 66. 

16.00 Studio Haagsche Bluf
Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij. 

19.00 Rudo (di t/m vrij)
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

Maandagavond vanaf 19.00 uur WestBusiness Radio met zakelijke gasten 
en veel zakennieuws en op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met 
heel veel live muziek voor de veertigplusser. 

Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

maandag t/m vrijdag

15.15 Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films. 

17.00  maandag: WestDoc Regionale documentaires.    

                  dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.

 woensdag: Nog Lang en Gelukkig Manuel Venderbos   

 onderzoekt hoe je leuk en gezond kunt leven na je pensioen. 

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte  

 lijn door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.  

 vrijdag: Goud voor Oud Johan Overdevest laat wensen van  

 eenzame ouderen uitkomen.

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio.

Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Mis niks! 
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws 
en kijk en luister naar de programma’s: down-
load nu de gratis Omroep West app en/of 
schrijf je in voor de nieuwsbrief met program-
mainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief 
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Of het nu gaat om sportblessures, de 

lichamelijke gevolgen van een ongeluk 

of ziekte, klachten ontstaan op het werk, 

een verkeerde beweging of gewoon, om-

dat het lichaam wat ouder wordt.

M&O Fysiotherapie is een veelzijdige praktijk 

waar op professionele en betrokken wijze wordt 

gewerkt aan het herstel en het voorkomen van 

pijn en bewegingsklachten. M&O Fysiotherapie 

beschikt over een team van gekwalificeerde the-

rapeuten, elk met hun eigen specialisme. 

 M&O heeft eigen oefenruimten in de Mimosas-

traat 14 en de Kruisbessenstraat 8, waar u onder 

gespecialiseerde begeleiding kunt revalideren of 

trainen.  Vanaf 1 mei staat de deur voor u open 

op een unieke locatie op het strand van Scheve-

ningen bij het ‘Beachstadium’

 Voor het volledige aanbod van M&O Fysio-

therapie kun je een kijkje nemen op onze site. 

Daarnaast kan je ons gerust vrijblijvend bellen 

of mailen voor advies of een afspraak. Geen 

verwijzing nodig!

M&O Fysiotherapie, manuele therapie en osteopathie

Als bewegen niet meer 
vanzelfsprekend is..

WWW.MULDERENVANOOSTVEEN.NL  070 368 89 57

INFO@MULDERENVANOOSTVEEN.NL 
Fysiotherapie-Osteopathie |  Goudenregenplein 12  | 2565 GJ Den Haag  | 070 368 89 57

Fysiotherapie-Osteopathie-Aktief | Mimosastraat 4 en 14 | 2555 DR Den Haag|  070 368 89 57

Zorgcentrum Dekkersduin |  Mimosastraat 7-1e etage | 2555 DR Den Haag| 070-368 89 57

Fitness Unqiue - M&O Kruisbessenstraat 8 |  2565 VC Den Haag | 070 368 89 57

Gez. Centrum Akelei Akeleistraat 35M | 2565 NT Den Haag|  070 368 89 57

Fysiotherapie on the Beach | Strandweg 4 | 2584 JW | Den Haag

Wij bieden: 

Fysiotherapie

Orthopedische Manuele therapie

Osteopathie

Sportfysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie

Fysiotherapie aan huis

Dry Needling

EPTE

Echografie

Beweegtrajecten:

COPD

Artrose

Parkinson

Duizeligheid

Rugoefengroepen

Wijk-, en Gerofitness

Runningtherapie

Schuldbemiddeling

WWW.DEVOLHARDING.NL

Kunt u uw vaste lasten niet meer betalen?  

Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau?  

Ervaart u problemen met een of meerdere schuldeisers?

De Volharding helpt mensen die dit nodig hebben.  

Of u nu problemen heeft met de Belastingdienst, 

incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen u 

ondersteunen en begeleiden. Gratis!

Ook voor gratis hulp bij het aanvragen van  

schuldhulpverlening bij de gemeente. 

Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy. 

Wij geven zonder toestemming nooit uw gegevens vrij.  

U bepaalt altijd wat we doen. U houdt de regie. 

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag

Tel. 070-221 05 82  |  email: raadendaad@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82  

of mail: raadendaad@devolharding.nl

Hulp bij schulden? 

Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 

ELKE VRIJDAG: 
GOUD VOOR OUD

Vanaf 9 juni is de nieuwe serie ‘Goud 

voor oud’ te zien op TV West. Presen-

tator Johan Overdevest bezoekt hierin 

eenzame ouderen en praat met hen 

over hun eenzame dagen alleen thuis 

én bezorgt deze ouderen een dag om 

nooit te vergeten!  

Gelukkig zijn er in Den Haag veel initi-

atieven die ertoe bijdragen dat oude-

ren langer vitaal blijven en hun sociale 

netwerk vergroten. Johan koppelt de 

ouderen aan een van deze initiatieven, 

maar hij bedacht zelf ook iets: Het Grijze 

Koppen Orkest. In acht weken probeert 

hij een orkest te bouwen van vijftig ou-

deren, een schoolklas en een fanfare. En 

daar komt meer bij kijken dan hij dacht...

Goud voor Oud: elke vrijdag vanaf 

17.00 uur op TV West
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Rijtoeren door Wassenaar op Pinksterdagen

Deze dagen worden weer heerlijke private rijtoeren voor gezelschap-
pen door groen Wassenaar gemaakt. Op Eerste Pinksterdag rijden van 
12.45 tot 16.15 uur de rijtuigen met trekpaarden tussen parkeerplaats 
natuurreservaat Lentevreugd en Stoeterij. Besluit zelf hoe lang u blijft. 
In landelijke sfeer luisteren naar Keltische-, Oud-Engelse, country- en 
lichte popmuziek. Miny Verberne, actrice, deelt haar mijmeringen. Derk 
van der Vecht laat zijn enorme zeearend vliegen en geeft een prachtige 
‘Aero Musical Show’, mits redelijk weer. Diorama’s ‘boerenland’ en 
‘houthakkerswedstrijd’. Draaiorgels van de Stoeterij. Drankjes, en lichte 
informele boerenlunch ‘GreenWoods Salade Hussarde’ (salade- en 
worstbuffet en lekkernijen) inbegrepen. Op Tweede Pinksterdag een 
mooie rijtoer tussen parkeerplaats Berkhei en Kasteel Oud-Wassenaar. 
Heen- of terugreis autovervoer. In kasteel speelt Big Band van de 
charismatische bandleider Frits Landesbergen bekende nummers uit de 
twintiger tot vijftiger jaren. Vrolijke jazz, maar ook wat rock. Drankjes ter 
plekke voor eigen rekening. Reservering: www.gippp.nl/eerstepinkster-
dag4juni2017 en www.gippp.nl/tweedepinksterdag5juni2017.

Wijk- en Bewonersver. Noordelijk Scheveningen

Soepgroep
De soepgroep zijn vrijwilligers van de Wijkwinkel en zij maken op elke 
eerste vrijdag van de maand een heerlijke vers gemaakte pan soep voor 
de buurt. Vrijdag 2 juni bent u van harte welkom om een kopje soep 
mee te komen eten aan de Gentsestraat 22A met uw wijkbewoners om 
zaken uit de buurt te bespreken. Meld u even aan tijdens werkdagen 
tussen 10.00 en 13.00 uur via 070-3541081, dan weten we ongeveer 
hoeveel gasten er komen. U bent van harte welkom.

Hatha yoga en Stoelyoga
De Hatha yoga is vrijdag om 9.00 uur en de Stoelyoga is om 10.30 uur 
in de wijkwinkel aan de Gentsestraat. Dit mag u niet missen! Trakteer 
uzelf! Misschien is dit precies wat u nodig heeft! Leer ontspannen 
en ervaar meer rust door yoga en meditatie. Bel de wijkwinkel tussen 
10.00 en 13.00 uur via 070-3541081. Er zijn nog plaatsen beschikbaar 
en u bent meer dan welkom! Meld u vandaag nog aan.

Inloopkoffie
In de wijkwinkel aan de Gentsestraat 22A kunt u gezellig koffie komen 
drinken met wijkbewoners. De koffie met iets lekkers staat elke dinsdag 
van 10.00 tot 12.00 uur klaar. Loop eens binnen voor een kopje koffie, u 
bent van harte welkom.

Klaverjassen
Elke maandag om 14.00 tot 16.00 uur wordt er klaverjas gespeeld in de 
Wijkwinkel, Gentestraat 22A, met een gezellige groep mensen. De groep 
is altijd op zoek naar nieuwe mensen die het ook leuk vinden om met 
hen een potje te klaverjassen. Meld u aan op werkdagen tussen 10.00 
en 13.00 uur via 070-3541081.

Munten, postzegels, bankbiljetten & ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn 
de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd 
voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom 
houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een 
open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten 
beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energie-
weg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op 
www.mpo.nl.

Wie is de langste vrouw van Nederland?

Als afsluiting van het Trijntje Keever-jaar (Trijntje Cornelisdochter Keever, 
1616-1633, uiteindelijk circa 2,55 meter lang) is er een ‘Wie is de langste 
vrouw van Nederland’-wedstrijd. Vorig jaar was het tot en met 17 jaar, 
dit jaar is het voor alle leeftijden. Gesponsord door de Haagse Toren/The 
Penthouse (restaurant), Madurodam en de Willemsvaart. De eerste prijs is 
een highest tea bij The Penthouse, een VIP-bezoek aan Madurodam, een 
boottocht met de Willemsvaart, een VIP-rondje in het Reuzenrad op de Pier 
en 750 euro. Tweede prijs is 450 euro en een highest tea bij The Penthouse 
en een VIP-ritje reuzenrad op de Pier met boottocht. Derde prijs is 250 
euro, high tea bij Hilton, rondje reuzenrad en boottocht. In alle gevallen is 
de prijs (behalve geldbedrag) voor twee personen. De wedstrijd (rug tegen 
rug, op blote voeten) vindt plaats in Den Haag op 10 juni a.s. om 16.16 uur. 
Aanmelden kan via de e-mail: info@willemsvaart.nl.

Mysterieuze documentaire in Filmhuis Den Haag

Filmhuis Den Haag vertoont in juni een unieke documentaire over een van 
de meest mysterieuze kunstwerken ter wereld: een stilleven uit 1614 dat in 
het Rijksmuseum hangt en deskundigen nog steeds voor een raadsel stelt. 
In de Duitse pers is de film omschreven als een ‘spannende kunstkrimi die 
de kijker van begin tot eind in de ban houdt’. In Mysterious Masterpiece, 
die filmmaker Maarten de Kroon (een van de makers van de bekroonde 
documentaire Hollands Licht) i.s.m. Jeanne van der Horst maakte, doen 
deskundigen van het Rijksmuseum opnieuw een poging de geheime 
methode van de zeventiende eeuwse Nederlandse meester Johannes Tor-
rentius te achterhalen. Sporen van olieverf zijn op het houten paneel nooit 
gevonden. Wel suikers. Zelf verklaarde de kunstenaar dat hij een ‘andere’ 
methode had. Hij gebruikte geen penselen, legde zijn houten panelen op de 
grond, mengde zijn verf met een geheim medium en als het schilderij klaar 
was, hoorde je een gezoem van bijen. Ondanks microscopisch onderzoek is 
op het schilderij ook geen penseel streek te zien.

Mysterious Masterpiece duikt ook in het ongelofelijke leven van de in Am-
sterdam geboren schilder. Johannes Torrentius was een libertijn, hij leefde 
er losbandig op los, maakte ook aanstootgevende erotische prenten en 
werd in 1627 in Haarlem opgepakt. Hij werd verhoord en zwaar gemarteld, 
en tijdens een geruchtmakend showproces veroordeeld tot twintig jaar ge-
vangenisstraf wegens godslastering en losbandig leven. Na twee jaar kwam 
hij vrij op dringend verzoek van het Koninklijk Huis en de koning van Enge-
land, Karel I. Torrentius vertrok naar London om aan het hof te schilderen, 
maar in geen enkel archief is ook maar een spoor van hem terug te vinden. 
Al zijn werk zou in de loop van de zeventiende eeuw verdwijnen. Pas in 
1914 werd zijn nu beroemde Stilleven met Breidel gevonden, in Enschedé. 
Een kruidenier had het jarenlang als deksel gebruilt op een vat met krenten. 
Op vrijdag 2 juni om 17.30 uur is er een bijzondere voorstelling in Filmhuis 
Den Haag, waarbij de maker aanwezig is voor vragen uit het publiek.

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

De Nederlander Hans van Manen 
(85) en de Belgisch-Marokkaanse 
Sidi Larbi Cherkaoui (41) hebben 
meer gemeen dan je zou denken. 
Beide choreografen zijn durvers 
en staan als vernieuwers geboek-
staafd. Een status die ze verdien-
den door hun toewijding aan de 
danskunst. Ballet Vlaanderen danst 
van ieder twee choreografieën 
in het meeslepende Van Manen/ 
Cherkaoui. Laat u meevoeren!

Prachtig Ballet Vlaanderen 
in meeslepend programma

Donderdag 

15 juni, 20.00 uur

Zuiderstrandtheater

Deze voorstelling is exclusief te zien in het Zuiderstrandtheater en is dit seizoen de 
laatste van de serie internationale voorstellingen, die het Zuiderstrandtheater samen 
met Holland Dance Festival organiseert.

Ballet Vlaanderen
Van Manen/ Charkaoui
Donderdag 15 juni, 20.00 uur
Zuiderstrandtheater

Kaarten bestelt u via ons bespreekbureau op 
070-88 00 333, in de hal van de Centrale 
Bibliotheek (Spui 68) of via 
www.zuiderstrandtheater.nl/Ballet_Vlaanderen

Zuiderstrandtheater
Houtrustweg 505, 2583 WB Den Haag

Weeshuis Hooftskade
Dit jaar bestaat het weeshuis 150 jaar. Dat willen we vieren met bewoners en  

oud-bewoners. Het weeshuis opent de deuren op 9 september (Open Monumentendag). 

Wilt u als oud-bewoner nog eens terugkijken en uw ervaringen delen, dan kan dat. 

Na afloop is er rond 17.00 uur een borrel ter viering van dit jubileum. Wilt u erbij zijn, 

dan graag  aanmelden via: weeshuishooftskade@gmail.com of telefoon 06-20360738.

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag



Vandaar ook dat het merendeel van 

de Amerikaanse universiteiten pas in 

de tweede helft van de negentiende 

eeuw ontstonden. Hun bibliotheken 

waren nog klein en hadden een zeer 

grote behoefte aan wetenschappelijke 

literatuur met name uit Europa. Bo-

vendien ontbrak het aan wetenschap-

pelijk georiënteerd, geïnteresseerd en 

getraind bibliotheekpersoneel. Dat 

aspect was voor Nijhoff aanleiding 

de beschrijving van de aangeboden 

titels van veel voetnoten te voorzien 

ter verduidelijking, een initiatief dat 

hogelijk werd gewaardeerd en de 

ede naam an de ma nie  
bevestigde!

De eerste Amerika-reis van Wouter 

Nijhoff in 1901 bracht dit aan het 

licht en zette hem tot denken. Daar 

lag zijn kans! Zijn boodschap aan alle 

bibliothecarissen die hij bezocht was 

ei enli  sim el  de ma i h ff is 
in staat elk door u gewenst boek uit 

Europa te bestellen en te leveren. Dat 

spaarde tijd en geld, iets wat Ameri-

kanen altijd aanspreekt! Alles besteld 

bij en geleverd door één adres: ‘an 

offer that couldn’t be refused’.

Het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog had tot gevolg dat het contact 

met overzee op een zeer laag pitje 

kwam te staan. Pas in 1924 zette 

een Nijhoff weer voet aan wal in 

Amerika; ditmaal was de eer aan 

Wouter Pzn. om oude banden aan te 

halen en te trachten nieuwe tot stand 

te brengen. Hij ging op reis met cata-

logus no. 500, getiteld Periodical sets 

and publications of learned societies, 

het jaar daarop gevolgd door een 

schitterende nieuwe The Hollanders 

in America. Beide werden een groot 

succes en vanaf dat moment ging Pzn. 

elk jaar een maand of drie naar de 

Verenigde Staten, die hij van de oost-

kust naar de westkust doorkruiste.

en te la  -   de ma 
Nijhoff - was natuurlijk de beurs-

krach van 1929 en de economische 

crisis die daar het gevolg van was. 

Het bedrijf dreef vrijwel geheel 

op de inkomsten van de lucratieve 

export naar Amerika die praktisch tot 

stilstand kwam. Van de 66 personeels-

leden moesten er tien afvloeien en de 

overgeblevenen moesten een gedeelte 

van hun salaris inleveren!

Gelukkig had het zeer voorzichtige 

nanci le eleid an W te  i h ff 
in de voorafgaande jaren het bedrijf 

een sterke positie en vrij ruime reser-

ves opgeleverd. Dat gaf Wouter Pzn. 

de mogelijkheid om in de Tripcata-

logus 1932/33 een betalingsregeling 

te bieden aan bibliotheken die niet 

direct aan hun verplichtingen konden 

voldoen. Opnieuw een slimme suc-

cesvolle zet!

Op de terugreis vanuit Amerika na 

afl  an de t i  in  n  alti d een 
week of twee naar Frankrijk (vrijwel 

uitsluitend Parijs) en België om daar 

antiquarisch materiaal aan te schaffen 

voor de volgende reis. De voorraad 

moest in stand worden gehouden en 

het liefst flin  it e eid  Want het 
bleek toch telkens weer dat er voor 

alles wel een koper te vinden was in 

het onverzadigbare Amerika.

De ma had de ede e nte i n 
leveranciers nooit lang op betaling te 

laten wachten; Wouter Pzn. huldigde 

de mening dat dit de beste reclame 

was: “Men zal jou eerder iets bijzon-

ders aanbieden, omdat men weet dat 

betaling snel volgt.”

Zoals gezegd vonden de verkooprei-

zen plaats in de laatste drie maanden 

van het jaar; in augustus daaraan 

voorafgaande verscheen dan de 

Standard Catalogue, ook wel Trip-

catalogue genoemd. Daarin stonden 

voornamelijk topstukken uit alle 

vakgebieden, tijdschriften, seriewer-

ken en boeken. Aan alle vaste klanten 

werd deze alvast toegestuurd; som-

mige waren honderden pagina’s dik!

Alle items daarin waren genummerd 

en geprijsd in Amerikaanse dollars. 

Als Pzn. op pad was, stuurde hij 

dagelijks één of meer telegrammen 

met vermelding van de verkochte 

nummers. Op die manier kon men 

ofwel de klant snel leveren of ‘t 

direct laten weten indien het item 

al verkocht was. Voor het thuisfront 

was het van belang dat men op deze 

manier de verkoop en omzet dagelijks 

kon vaststellen. Zijn laatste reis zou 

net voor de Tweede Wereldoorlog in 

1938 plaatsvinden.

In 1940 wordt ook Nederland door de 

Duitsers overvallen, met als spoedig 

gevolg het wegvallen van praktisch 

alle internationale betrekkingen. Dat 

remde bij Nijhoff vrijwel direct de be-

drijvigheid, zeker nadat in december 

1941 ook de Verenigde Staten in 

die oorlog betrokken waren geraakt. 

Hierop nam de directie het besluit te 

teren op de reserves en te proberen 

de voorraden zo goed mogelijk in 

stand te houden. Er was geen werk 

meer voor de 85 werknemers en 40 

van hen moesten worden ontslagen. 

Van degenen die konden blijven, 

gingen er successievelijk enkelen in 

het verzet, zo ook Wouter Pzn. Van 

zijn verzetsgroep lieten twee man 

het leven; hijzelf kreeg begin 1944 

een half jaar gevangenisstraf, maar 

kwam weer vrij na Dolle Dinsdag op 

5 september 1944.

Perfect uitgevoerde ‘stunt’

Op enig moment tijdens de oor-

log werd het gebouw vlak naast 

Martinus Nijhoff N.V. gevorderd 

door de Duitsers ten behoeve van de 

Wehrmachtskommandatur. Op zich 

geen probleem, maar enkele maanden 

nadien vonden de Duitsers dat ze daar 

toch onvoldoende ruimte hadden en 

eisten ook het gebouw van Nijhoff 

op. Men zou direct de volgende dag 

al het pand komen inspecteren. Dat 

bracht zeer grote paniek teweeg, want 

wat was ‘t geval?

In de gangen en op de trappen 

stonden grote kisten en pakketten 

klaar, ooit besteld door Amerikaanse 

universiteiten om na de oorlog te 

worden geleverd. Veel te veel om in 

één nacht te verplaatsen of anderzijds 

weg te werken. Goede raad was duur, 

maar iemand kwam op ‘t briljante 

idee de adressering en de tennaam-

stelling te wijzigen in die van Duitse 

universiteiten! Toen de inspectie de 

volgende dag plaats vond, begrepen 

de f cie en dat D itsland niet e -

Export van oude en nieuwe wetenschappelijke boeken, tijdschriften en series

Reinoud Douwes in zijn boekhandel

De uiteindelijke ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een 

zekere politieke en staatkundige eenheid kwam eigenlijk niet 

eerder tot stand dan na het einde van de burgeroorlog in 1865. 

Pas vanaf dat moment kon er weer aan wederopbouw worden 

gedacht en aan wat daarbij hoort, zoals herstel van economie 

en onderwijs.

Lange Voorhout op 8 mei 1945
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stoken kon blijven van wetenschap-

eli e inf matie en de ma i h ff 
kon blijven waar ze was!

Hugo Brandt Corstius

Al vrij snel na de oorlog, in oktober 

1945 werd Wouter Pzn. met een ori-

enterende regeringsopdracht naar de 

Verenigde Staten gestuurd om de rela-

ties met de Amerikaanse bibliotheek-

e eld te he stellen  f cieel et f 
dit bezoek geen echte handelsmissie 

nat li , maa  i h ff n  slaa de 
er toch in een paar van zijn oudste 

klanten persoonlijk te ontmoeten.

Tijdens zijn detentie in een Duits 

kamp was Pzn. in contact gekomen 

met Hugo Brandt Corstius, een jon-

geman van midden twintig. Dit goede 

contact had na enige tijd tot gevolg dat 

Brandt werd uitgenodigd (succesvol) 

te solliciteren. Begin 1947 trad hij in 

dienst en werd hij klaar gestoomd om 

nog aan ‘t eind van datzelfde jaar zijn 

eerste trip naar Amerika te maken. En 

dat heeft hij nog tientallen jaren voor 

de ma edaan, niet alleen naa  de 
Verenigde Staten, maar uiteindelijk 

ook naar Japan en Australië - met 

evenveel succes trouwens.

Inmiddels had zich het gewone leven 

in de Verenigde Staten bijna volledig 

hersteld en groeide ook de economie 

weer naar hartenlust. Dat leidde vrij-

wel automatisch tot een stijgend aantal 

nieuwe universiteiten, met als gevolg 

een flin e t ename an lanten  
de ma i h ff

Maa  niet alleen  i h ff, ant 

na de l  as de ede landse e-

kenwereld danig door elkaar geschud; 

men ging zich meer en meer internati-

onaal oriënteren; er ontstonden nieuwe 

wetenschappelijke uitgeverijen, 

ook wetenschappelijke boekhandels 

waren in opkomst. De export van 

(Engelstalige) wetenschappelijke 

literatuur van uitgevers als Elsevier 

cience, M  dh lland-

sche it e e i  Mi , eidel en an 
e e eide ste  aast i h ff 

hadden boekhandels als Dekker & 

demann, asm s, ed  en 
(later) Houtschild zich eveneens sterk 

op export gericht.

Aankoopgolf!

De jaren van de grote aankoopgolf van 

Amerikaanse universiteiten braken 

aan. Tijdens de oorlog hadden een 

aantal grote Amerikaanse universitei-

ten het besluit genomen hun gebrek 

aan een meer constante boekleverantie 

uit Europa na de oorlog om te zetten 

in een soort ‘standing order’ systeem. 

Dat wil zeggen: in een zeker aantal 

Europese landen zou één leverancier 

gecontracteerd worden die alle in dat 

land verschijnende wetenschappelijke 

literatuur zou gaan leveren aan één 

centraal punt in de Verenigde Staten: 

de e   lic Li a , aa na 
doorlevering aan de betrokken univer-

siteiten volgde.

n de l  an  e d i h ff 
gekozen als leverancier voor de publi-

caties it ede land  en e e ende 
opdracht die goed geld opleverde en 

natuurlijk veel werk; nieuw personeel 

werd hard nodig. Maar de ruimte daar-

voor moest eerst gecreëerd worden; 

daartoe werd de oorspronkelijke bin-

nenplaats van het pand overkapt en tot 

een ruim kantoor omgebouwd, waar 

de factureer- en tijdschriftenafdeling 

hun plek vonden. De tevredenheid van 

de me i anen e  at i h ff  
hen presteerde bleef niet onopge-

merkt: in de loop van 1961 begonnen 

 anadese i li the en i h ff in 
te schakelen voor hun leveranties.

Een dramatische toename van het 

aantal studenten (babyboom) vereiste 

grote aantallen studieboeken. Zo liet 

de provincie Ontario op een gege-

ven moment vijf nieuwe campussen 

bouwen met duizenden studenten. 

i h ff ee  d acht alle en di de 
Europese boeken te leveren. Een 

de eli e d acht had de ma  
al eens van de staat California in de 

wacht gesleept!

Het was duidelijk dat Brandt Corstius 

niet veel langer alleen deze zich maar 

uitbreidende klantenkring kon be-

zoeken. Versterking was hard nodig. 

De man die daarvoor in aanmerking 

kwam was Henk Edelman. Sinds 1958 

e te hi  al i  i h ff als e e -

koper in het sortiment. Toen ikzelf 

in  i  de ma in dienst am, 
werd hij daar m’n eerste collega. 

im een aa  ee  en  t ainin  an 
Brandt Corstius waarna hij in 1961 

zijn eerste trip maakte.

Toen midden jaren zestig ook univer-

siteiten en grote bibliotheken uit Japan 

en Australië belangstelling toonden 

 de se ice die i h ff n ie-

den, besloot men dat Brandt voortaan 

de trip naar Azië en Australië zou 

maken en dat Edelman de Verenigde 

Staten voor zijn rekening zou blijven 

nemen.

Enkele jaren voor de ondergang 

an i h ff is delman de nitief 
in de  e le en, daa  enat -

raliseerd en academisch geschoold 

en heeft Henk Edelman (1937) aan 

diverse universiteiten gedoceerd in 

de boekwetenschap. Hij heeft enkele 

publicaties op zijn naam staan over het 

boekenvak, waaruit ik met betrekking 

t t i h ff eni e n tti e inf matie 
heb gebruikt.

De laatste mij bekende exportmanager 

i  de ma as ein d D es, die 
deze job tot 1980 voor zijn reke-

ning heeft genomen. Momenteel is 

hij mede-eigenaar van boekhandel 

Douwes op de hoek van de Heren- en 

Prinsessegracht.

Inmiddels had zich in Amerika een 

nieuw idee ontwikkeld met betrekking 

tot leveranties van buitenlandse boe-

ken. Dat idee vond zijn oorsprong in 

de Li a  f n ess, de nati nale 
bibliotheek van de Verenigde Staten. 

Deze bibliotheek en tal van andere 

‘research libraries’ gingen over tot 

zogenaamde ‘blanket orders’, dat wil 

zeggen: de boekhandelaar of -leve-

rancier maakte op eigen initiatief en 

inzicht een zinvolle selectie uit de pas 

verschenen titels van zijn land. Een 

aantal Europese landen kwam voor dit 

plan in aanmerking.

Het sprak bijna vanzelf dat deze 

ee lle taa   ede land  de 
ma i h ff as e ele d  et as 

een grote verantwoordelijkheid die 

kennelijk niet in alle landen even sterk 

werd gevoeld, gezien het feit dat op 

een gegeven moment ook de selectie 

van het Franse boek aan ons werd 

t e e t d  e ien mi n af niteit 
met Frankrijk had ik in de loop der 

jaren voldoende kennis van de Franse 

taal opgedaan om verantwoorde keu-

zes te maken en mij werd dan ook de 

wekelijkse selectie uit de Bibliographie 

de la France opgedragen.

D  al de e ta en die i h ff  
zich had genomen met betrekking tot 

levering aan zo vele klanten, was de 

instroom aan bestelde boeken echt 

gigantisch! Het is werkelijk niet te 

beschrijven wat de PTT elke dag aan 

de e ie st aat  i h ff s 
stad es  afle e de  Dat de e ee  

lucratieve handel hierdoor echter ook 

een nadelige kant zou krijgen, komt 

binnenkort in een ander verband ter 

sprake.

Binnenkomende brievenpost

iet alleen innen mende isten, 
dozen, pakketten en pakjes vormden 

elke dag een stortvloed, maar dat-

zelfde gold voor de (brief)postzakken. 

Dagelijks sjouwden collega’s van de 

expeditie ‘s morgens vroeg zo’n vijf, 

zes zakken naar de grote hal op de eer-

ste verdieping. Daar stond een (zeer) 

grote negentiende eeuwse tafel, waar 

de heer Verhorst al klaar stond om 

uit te pakken en voor te sorteren. Een 

uurtje later kwamen de afdelingschefs 

die de enveloppen openden en van de 

inhoud vijf stapels maakten en alles 

een datumstempel gaven. Er was altijd 

zoveel post dat men daarmee ruim 

twee uur bezig was.

Zo ontstonden stapels voor adminis-

tratie, uitgeverij, export, antiquariaat 

en sortiment. Alle binnengekomen 

brieven werden naar kamer 13 - de 

ame  an de hee  i h ff - e acht 
en door hem gelezen; de afdelings-

chefs - behalve die van de uitgeverij 

- stonden rond zijn bureau om direct 

 m eli e a en an i h ff te 
kunnen antwoorden.

Daarmee bleef deze volledig op de 

hoogte van wat er in het bedrijf om-

ging; zijn ijzeren geheugen was onder 

het leidinggevend personeel een voort-

durende bron van bewondering, maar 

soms ook wel van een zekere vrees!

en aste e nte an i h ff na dit 
ritueel bracht hem naar de uitgeverij, 

waar hij persoonlijk de post bracht en 

de lopende zaken besprak.

Bob Jongschaap

btjongschaap@ziggo.nl

Export van oude en nieuwe wetenschappelijke boeken, tijdschriften en series

Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten in Washington, D.C.

Henk Edelman (1937)
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 Wethouder Rabin   
  Eigenlijk is het wethouder Rabin 

Baldewsingh. Hij is van de Partij 

van de Arbeid (PvdA). Het gezicht 

van het bestuur en PvdA in de 

stad Den Haag. 

  Na het vertrek van de beste burgemeester 

van na de oorlog, Jozias van Aartsen, is 

hij de meest zichtbare bestuurder van Den 

Haag. Elke dag in de week, zaterdag en 

zondag niet uitgesloten, is hij op bezoek bij 

Haagse evenementen en activiteiten. Niet 

alleen bij de hotemetoten. Maar gewoon 

bij de sportclub, het wijkfeest of opent hij 

een buurtactiviteit - ook al zijn er maar 

twintig mensen aanwezig. Iedereen telt. 

Hij staat in de voetsporen van de grootste 

Haagse PvdA-wethouder als het gaat om 

menselijke betrekkingen tussen bestuur 

en de Hagenaars, namelijk Piet Vink. De 

lezers van De Oud-Hagenaar zullen hem 

nog wel herinneren als een aimabel mens 

met een groot hart voor de mens en de stad. 

En bovenal PvdA’er.   
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Het CBS bracht eind december het nieuws dat 

ouderen de sterkst groeiende groep internetters 

zijn. Dat lijkt positief, maar uit onderzoek blijkt 

dat deze groep zich vooral beperkt tot het ver-

sturen en ontvangen van e-mails. In een wereld 

die dagelijks digitaler wordt, is dat toch echt te 

weinig. Stichting BOP wil iedereen graag digi-

wijs maken, vooral senioren en mensen met een 

leesbeperking. Hierdoor wordt het voor deze 

groep ook mogelijk om mee te doen met de 

vooruitgang van deze tijd. Daarom ontwikkelde 

de stichting de SeniorenTAB.

Met deze draagbare computer kunnen ouderen 

makkelijk gebruikmaken van de mogelijkheden 

van internet.

 Skypen met de kinderen 

Mensen met een leesbeperking, zoals dyslectici, 

kunnen de SeniorenTAB ook goed gebruiken. 

Dankzij de grote knoppen en zoomfunctie is 

alles goed leesbaar. De tablet is ook direct te 

gebruiken na aanschaf. Skypen met de (klein)

kinderen, foto’s kijken op Facebook of een 

televisie-uitzending terugkijken: de tablet doet 

het allemaal. Alle veelgebruikte apps staan op 

de tablet, zoals Gmail, De Telegraaf en Buien-

radar. De apps zijn overzichtelijk ingedeeld op 

categorie, waaronder ‘winkelen’, ‘spelletjes’ 

en ‘zorg’. Alles is zo snel en makkelijk terug te 

vinden.

 Simpel en veilig 

De tablet is speciaal aangepast aan mensen die 

de bediening van een computer of tablet lastig 

inden  en m iets installe en f daten,   
rewalls of virussen of iets fout doen, behoren tot 

het verleden. De instellingen zijn afgeschermd 

en ook ‘swipen’ staat uitgeschakeld. Wil de 

gebruiker toch een andere app of een instelling 

veranderen? Is iets onduidelijk? Dan belt de 

gebruiker het eerste jaar gratis naar Hulp op Af-

stand. Zo worden vragen beantwoord en apps en 

instellingen aangepast, zonder dat de gebruiker 

iets hoeft te doen.

 Ouderen digiwijs maken 

De SeniorenTAB is alleen voor senioren uit 

Den Haag voor de gereduceerde prijs van € 

229 verkrijgbaar via www.seniorentab.nl. Ook 

zorgorganisatie Florence biedt aan haar cliënten 

de tablet aan. In Den Haag kunnen senioren met 

een Ooievaarspas de SeniorenTAB met korting 

kopen via stichting BOP (070 - 308 55 04). De 

eenvoudige tablet is ook perfect geschikt en 

aanpasbaar voor andere gemeenten en zorgorga-

nisaties die hun inwoners 

 Senioren digiwijs met de 

SeniorenTAB   
  Sinds 2017 heeft de ouderenzorg een nieuwe speler erbij; De SeniorenTAB. 

Deze handige tablet is door Stichting BOP speciaal ontwikkeld voor ouderen 

en mensen met een leesbeperking. Het apparaat heeft een eenvoudige en zeer 

overzichtelijke interface en is geïnstalleerd met alle belangrijke apps. Zo kun 

je bijvoorbeeld meteen mailen, het nieuws lezen en bankzaken regelen. Deze 

draagbare computer is dé oplossing voor mensen met beperkte computervaar-

digheden. Het gebruik ervan vergroot hun zelfstandigheid. Zo houden ze aanslui-

ting op de dagelijkse gang van zaken. 

SeniorenTAB
De slimme en makkelijke tablet voor senioren

Met de SeniorenTAB gaat een wereld voor u open. 

Even bellen met familie? Foto’s kijken van de kleinkinderen? 

Of een herhaalrecept aanvragen? Met deze tablet doet u het allemaal. 

Simpel en eenvoudig.

Makkelijk
Meteen klaar voor gebruik. Met een eenvoudige interface, makkelijke navigatie en 

alle apps die u nodig heeft.

Veilig
Speciaal ontworpen voor mensen met weinig computervaardigheden. U kunt 

niets verkeerd doen of kwijtraken. Bovendien heeft u altijd online of telefonisch 

hulp binnen handbereik.  

Handig
Met de zoomfunctie kunt u handig inzoomen en uitzoomen. De grote knoppen 

vergroten de leesbaarheid. Dé oplossing voor als u moeite heeft met lezen

seniorenTAB
de seniorentablet van NL

€ 229,-

Ook te bestellen op

Meer weten?

www.seniorentab.nl
Guntersteinweg 377 - 2531 KA Den Haag - Tel: 070 308 55 04

www.seniorentab.nl - info@seniorentab.nl



hoofdlocatie voor de avondcursussen is geko-

zen voor Lyceum Zandvliet, 5 minuten lopen 

vanaf CS. Ook worden er cursussen gegeven 

in het kantoor op de Van Alkemadelaan, in de 

Centrale Bibliotheek, in enkele buurthuizen 

en in cultuur- en cursuscentrum Zuid57 in de 

Zuidlarenstraat. Daar zit ook de afdeling Mu-

ziekschool Zuid57, waar kinderen en volwas-

senen muzieklessen kunnen volgen.

  Vanaf medio juni is de nieuwe program-

magids af te halen bij o.a. bibliotheken en 

stadsdeelkantoren. Op 15 juni start de online 

inschrijving voor het nieuwe cursusseizoen 

dat half september van start gaat. Op zaterdag 

2 september bent u van harte welkom op onze 

open dagen in Zandvliet en Zuid57, waar u 

kennis kunt maken met onze activiteiten en do-

centen. Voor informatie en inschrijving: www.

volksuniversiteitdenhaag.nl.   

Volksuniversiteit Den Haag:

Een leven lang leren
  Over oud-Hagenaars gesproken, al sinds 1916 biedt de Volksuniversiteit Den 

Haag alle volwassenen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op 

het gebied van talen, kunst & cultuur, mens & maatschappij, wetenschap en 

creativiteit. Het cursusprogramma is er niet op gericht om examens te doen 

en diploma’s te behalen, maar om je vrije tijd op een leuke en zinvolle manier 

in te vullen. De Volksuniversiteit is er voor iedereen, van 18 plus t/m 80 plus, 

ongeacht vooropleiding, religieuze, culturele of politieke achtergrond.

  

De cursussen vinden zowel overdag als ‘s avonds plaats op verschillende locaties in de stad. Als 
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In het statige herenhuis Statenplein 21 - ik zou 

het geen villa willen noemen - waren in de tijd 

dat ik er dansles kreeg twee danszalen, een op de 

begane grond in Franse stijl en een op de tweede 

verdieping in Italiaanse stijl. Ik kreeg dansles op 

de begane grond. Ruby Dorany werd daarbij geas-

sisteerd door een mannelijke assistent wiens naam 

ik niet meer weet.

   Ruby Dorany en Schoevers 

Af en toe kwam er ook een oudere heer binnenlo-

pen. Dat bleek de echtgenoot van Ruby Dorany te 

zijn; de heer A.A. Schoevers, president-directeur 

en oprichter van het bekende Instituut Schoevers, 

waar vele duizenden hun secretaresse-opleiding 

hebben genoten, onder wie onze demissionaire 

minister Hennis-Plasschaert en oud-burgemeester 

van Almere, Annemarie Jorritsma. Hij was een 

uitstekend danseur en draaide probleemloos mee 

bij het demonstreren van de passen van de dansen 

die Boy Mulder beschreef. Hij was toen een eind 

in de zestig en had het dansinstituut opgezet voor 

zijn vrouw die een bijzonder talent had voor show 

en die vaak optrad. Meer hierover en over de heer 

Schoevers is te lezen in een artikel in De Telegraaf 

van 10 januari 1963. U kunt dat zelf vinden op de 

site Delpher, waar u een groot aantal gedigitali-

seerde kranten en andere publicaties kunt vinden. 

Ten tijde van het interview was hij 71 jaar en nog 

 t als een h ent e  n dat inte ie  naa  aanleidin  
van het vijftigjarig bestaan van Instituut Schoe-

vers komt terloops aan de orde dat Ruby Dorany 

een jaar eerder, dus in 1962 bij een ongeluk was 

overleden en dat hij indachtig aan de herinnering 

aan haar zelf de dansschool voortzette. Dat heeft 

niet lang mogen duren, want hij overleed in mei 

1975 op 74-jarige leeftijd. Dorany was overigens 

een artiestennaam, haar werkelijke achternaam 

was Watjes, dochter van een professor aan de TH 

(nu TU) Delft. De naam Dorany leeft voort in een 

dansschool in Den Haag.

   Toeval 

Toevallig kocht een goede kennis van mij na 

het overlijden van de Heer Schoevers, die met 

zijn echtgenote en later alleen op de eerste etage 

woonde, Statenplein 21 en vestigde er zijn verze-

keringskantoor. Omdat mijn schoonouders in die 

tijd op nummer 18 woonden ging ik wel eens bij 

hem f  e d in en en  as i  in de ele enheid 
om het pand te bekijken waarin mijn ‘oude dans-

school had gezeten. Het is inderdaad een kapitaal 

pand. Inmiddels zit er een ander bedrijf in, voor 

particuliere bewoning is het veel te groot.

   V2’s 

Boy Mulder wijdt ook enkele alinea’s aan de 

V2’s die vlak bij het pand van Schoevers enorme 

verwoestingen hebben aangericht als ze direct na 

het opstijgen op weg naar Londen uit hun baan ge-

raakten en op verschillende plaatsen in Den Haag 

neerstortten. Doordat het Statenkwartier in de loop 

van de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd werd, 

zijn daarbij geen Nederlandse slachtoffers geval-

len. De omgeving van de Willem de Zwijgerlaan 

is tweemaal getroffen. De eerste maal rond de jaar-

wisseling 1944-1945 toen zo’n raket op de kruising 

met de Jacob  Hopstraat neerkwam, de tweede maal 

was het raak bij de Anthonie Duijckstraat en de 

Van den Eyndestraat. Aan de afwijkende bebou-

wing zijn deze plekken nog duidelijk te herkennen. 

   Dick Moor

dickmoor@telfort.nl    

Herinneringen aan de 

Dansschool Ruby Dorany

Talen

Kunst & cultuur

Computer & internet

Creatief

Courses for non-Dutch

Muziekschool Zuid57

Mens & maatschappij

300
MEER DAN

CURSUSSEN 

LEZINGEN & 

WORKSHOPS

www.volksuniversiteitdenhaag.nl

Volksuniversiteit Den Haag

VOLKSUNIVERSITEIT
Kom naar de

“Ontdek Internet, 
de digitale informatiebron”!

En er gaat een wereld voor u open.

COMPUTERLES 
VOOR SENIOREN
Heeft u moeite met het werken 

op de computer?
Marni’s computerles biedt de oplos-
sing, want ik geef les aan senioren.

Aan de beginnende senior en ook aan 
de gevorderden.

Ik kom privé bij u aan huis, dus u zit 
in uw eigen omgeving, maar ik reken 
er wel op dat u zelf een computer/

laptop of tablet/ipad heeft.

U krijgt les in de basistechnieken 
van de computer, Windows 7 of 10, 

internet en e-mail.
Ik geef ook vervolg cursussen, dan 
kunt u kiezen uit: Microsoft Word, 

Excel, Powerpoint, Publisher, 
Facebook, Skype, Google+ 

en websites maken.

U KRIJGT 10 LESSEN 
VAN 1 ½ UUR,

KOSTEN PER LES 

€25,-.
Ook kunt u bij mij terecht voor het 
schoonmaken van uw computer
hiervoor zijn de kosten € 30,-.
Dan wordt de computer schoon

gemaakt en helemaal nagekeken.

Zit u met vragen over de computer 
dan kunt u mij bellen vanaf 18.00 uur.

Voor meer informatie 
of aanmelden;

bij Marian Nihot,
telefoon: 06 47 080 710

 

 

ONE PLANET PRESENTATIES IN HET MUSEON

Gevarieerd programma

Fotograaf Peter Muller geeft in het nieuwe seizoen 
een spectaculaire presentatie over Death Valley USA.

PRESENTATIES OP 

DINSDAGMIDDAG

Al sinds 3 decennia vinden in 
het Museon lezingen op 
dinsdagmiddagen plaats. 
Dit brede aanbod van 
presentaties zal ook komend 
seizoen,vanaf september 
weer geprogrammeerd 
worden. Deze presentaties 
vinden plaats in de Levi-
Lassenzaal van het Museon.

Kijk voor meer informatie op www.museon.nl

  Het interessante artikel van Boy Mulder in De Oud-Hagenaar van 21 maart riep bij 

mij veel herinneringen op. Net als hij heb ik De HBS Johan de Witt later het Johan 

de Witt Lyceum aan de Nieuwe Duinweg bezocht, alleen wat later dan hij. Ik deed 

eindexamen in 1960. Net al hij en vele anderen ging ik op dansles bij Ruby Dorany, 

het moet in 1957 of 1958 geweest zijn. En zijn herinneringen stemmen in veel op-

zichten overeen met de mijne. 



Het voormalige grondgebied Val-

kenbosch, omstreeks 1900 in het 

bezit van Koning Willem II, was nog 

nauwelijks bebouwd. Dichtbij de kust 

stond aan de Havenkade in Scheve-

ningen de ‘Chocolaad en cacaofa-

briek De Arend’ van J.P. Rademaker. 

In 1901 brandde het pand tot de grond 

toe af en mocht wegens veiligheidsre-

denen niet op die plek herbouwd wor-

den. Daarom werd aan de rand van 

de stad een nieuwe locatie gezocht 

met goede aan- en afvoerwegen. De 

grond voor deze fabriek is gekocht 

van de opa van de heer J. Zuijdwijk. 

Zijn tuindersbedrijf werd verhuisd 

richting Thomsonlaan. Toen daar 

later gebouwd ging worden moest 

hij opnieuw verkassen. Aan de Laan 

van Meerdervoort, tussen de huidige 

Fahrenheitstraat en Valkenboskade, 

dichtbij de Valkenbosvaart, ontwierp 

de a chitect W  an Liefland in 
1902 een moderne fabriek. In Scheve-

ningen was hij bekend geworden als 

Jugendstil of Art Nouveau-architect, 

wat te zien was aan zijn ontwerp van 

de Pier en het oude Circustheater. Bij 

zijn ontwerp voor de nieuwe fabriek 

zou vooral de lange gevel vol fraaie 

Jugendstil ornamenten aan de voor-

zijde opvallen.

Rademaker was bekend van zijn 

Rademaker Haagsche Hopjes. Het 

sn e e met een lichte f e- en 
karamelsmaak ‘de brokken van Baron 

Hop’ kreeg na het succes in 1880 de 

naam het Haagsche Hopje. Aange-

trokken door dit succes ontstonden er 

in de negentiende eeuw steeds meer 

bedrijven die het snoepje gingen na-

maken. Rademaker werd de grootste. 

Handig adverteerde hij dat zijn hopjes 

‘de eenige echte’ waren. Zijn bonbons 

werden daarom verpakt in zwart met 

gele wikkels en de tekst ‘alleen echt 

met dit merk’. Met die pakkende 

vormgeving was hij daarmee het 

eerste bedrijf dat zoiets deed.

Zelf woonde Rademaker op loopaf-

stand van zijn fabriek, op de Laan van 

Meerdervoort 277. Zijn kinderen lie-

pen door de weilanden naar de grote 

fabriek om daar ezeltje te gaan rijden. 

Daar werkten tussen 1904-1911 

ruim 200 mensen minimaal twaalf 

tot veertien uur per dag. Tijdens de 

lunchpauze van anderhalf uur wan-

delde het personeel in de daarachter 

gelegen duinen. Pas in 1911 werd de 

10-urige werkdag voor vrouwen en 

kinderen ingevoerd. Er volgden in de 

loop der jaren diverse verbouwingen 

en uitbreidingen van de fabriek. Een 

nieuwe stoommachine van 300 pk 

werd aangeschaft, die voor twaalf 

keer meer capaciteit zorgde dan in de 

beginjaren.

De periode op de Laan van Meerder-

voort werd voor Rademaker dé grote 

bloeitijd. Zijn Rademaker Hopjes 

werden wereldberoemd, zodat ieder-

een hopjes nu met zijn product iden-

ti cee de  De naam an de fa ie  
zou in 1913 gewijzigd worden in 

Rademaker’s Koninklijke Cacao- en 

Chocoladefabriek. Nu exporteerde het 

wereldwijd cacao, chocolade, hopjes 

en bonbons. Door voortdurende aan-

bouw zou het complex uitgroeien tot 

een van de grote fabrieken in zijn tijd.

De fabriek wilde na 1918 opnieuw 

uitbreiden, maar een groot deel 

van de Bomenbuurt was intus-

sen bebouwd. Door de strengere 

veiligheidsregels voor fabrieken in 

woonwijken vertrok het bedrijf van 

Rademaker naar de nieuwe industrie-

haven Laakhaven. Pas vanaf 1921 

werd daar een moderne, veel grotere 

fabriek gebouwd die klaar was in 

1923. Daarna werd de oude fabriek 

aan de Laan van Meerdervoort in 

september 1924 afgebroken. Maar tot 

1930 bleef op de hoek van de Fahren-

heitstraat en Acaciastraat nog een stuk 

van de oude fabriek staan.

Ontwerpwedstrijd (1924)

Voor deze unieke locatie aan de Laan 

van Meerdervoort hoek Fahrenheits-

traat lagen al plannen klaar. Joh. P. 

Schippers, Valkenboskade 466 was 

een bekende particuliere aannemer. 

Hij schreef in juli 1924 een prijsvraag 

uit voor ‘het ontwerp van een gevel 

voor een winkelgalerij en een café-

restaurant te ‘s Gravenhage’.

Met zijn Bouwbureau had Schippers 

al een groot deel van de Bomenbuurt 

en talloze huizen en winkels in andere 

wijken gebouwd. Dat gaf hem een 

machtige positie. Doordat hij kapitaal 

had en met veel architecten samen-

werkte, was hij bekend geworden en 

kon hij voor eigen risico bouwen. Een 

prijsvraag was in die tijd gebruikelijk 

en leverde niet alleen een goed resul-

taat op, maar ook veel publiciteit.

Jury

Voor architecten was deze prijs-

vraag een uitdaging. Een grote kavel 

waarbij ook een beeldbepalende 

gevel werd gevraagd, die aansloot 

bij de rest van de bebouwing. De 

verschillende inzendingen werden 

beoordeeld door een jury waarin de 

architecten H.P. Berlage, Ir. M.J. 

Grandpré Molière samen met Joh. P. 

Schippers zitting namen. Voor deze 

grote opdracht deden veel grote be-

kende en onbekende architecten mee. 

De winnaar zou voor zijn ontwerp 

duizend gulden ontvangen, in die tijd 

een aanzienlijk bedrag. Bij uitvoering 

ontving de ontwerper, die de leiding 

over het bouwproces kreeg, een hono-

rarium van drieduizend gulden.

Een tentoonstelling van de 153 inzen-

dingen met 600 ontwerptekeningen 

(waaronder die van Jan Wils, Cor 

van Eesteren en Theo van Doesburg), 

werd al in september 1924 in de 

voormalige expeditiezaal van Rade-

maker’s fabriek in de Fahrenheitstraat 

gehouden. Binnen drie maanden werd 

de winnaar, de Amsterdamse architect 

A.J. Westerman, bekendgemaakt 

in het Bouwkundig Weekblad van 

november 1924. Westerman had net 

als Grandpré Molière soortgelijke 

ervaring opgedaan als ontwerper bij 

de Dienst Publieke Werken, waar hij 

tussen 1914 en 1922 scholen, wonin-

gen en badhuizen had ontworpen. En 

evenals Berlage had hij in de stijl van 

de Amsterdamse School gewerkt.

Blokjesmotief

In 1924 ontwierp Westerman een mo-

dern, strak complex van woningen en 

een overdekte winkelgalerij met een 

café-restaurant van drie verdiepingen. 

De Galerij werd in 1926 opgeleverd. 

Het gebouw heeft platte daken en 

tussen de ramen een zwart blokjes-

motief. Het werd uitgevoerd in opval-

lende gele baksteen met ongebruike-

lijke raamverdelingen. De winkels 

kregen een doorlopende teakhouten 

winkelpui en de onderkant was 

doorlopend uitgevoerd in een zwart 

gepolijste natuurstenen plint, die werd 

herhaald op de gele kolommen van 

baksteen. De monumentale houders 

van de uitstekende winkelborden zijn 

gemaakt van het zwarte natuursteen.

Het hoekgebouw van drie verdiepin-

gen was bestemd voor het café-

restaurant op de begane grond, twee 

zalen erboven en twee woningen. 

Daarop stond een toren, waarop de 

naam De Galerij in drukletters was 

geschilderd. Dezelfde letters stonden 

ook boven de ingang aan de Laan van 

Meerdervoort. Beiden waren al van 

veraf goed te zien. Als extra accent 

plaatste Westerman, naast deze in-

Hoeksteen van de nieuwe buurt

De fabriek van Rademaker op de hoek van de Laan van MEerdervoort en de Fahrenheitstraat, 
1910. Foto: Haagse Beeldbank

Tekening uit Het Vaderland, januari 1926. Links de Galerij en rechts het nieuwe West-End 
Theater. De architect liet de lijnen en details van de Galerij doorlopen in het ontwerp van het 

West-End Theater.

De hoek Laan van Meerdervoort en de Fahrenheitstraat heeft een bijzondere geschiedenis. Begin 

twintigste eeuw wordt er een beroemde fabriek gebouwd. Een paar decennia later wordt de fabriek 

vervangen door woningen, winkels en een theater: de hoeksteen van de nieuwe Bomenbuurt.

De Galerij, Laan van Meerdervoort hoek Fahrenheitstraat, 1927. Foto: collectie Hans KlokDetails van De Galerij, 2016. Foto: Radina Dankova
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gang doorlopend over de gehele hoek, 

gele dubbele steunvormen tussen de 

witte ramen en de zwarte natuurstenen 

plint. Tegenwoordig zijn alleen maar 

dubbele gele blokken te zien, die het 

oorspronkelijke beoogde effect teniet 

doen.

Intact

Tegenwoordig geldt dit gebouw in 

Nederland als één van de weinige in-

tact gebleven winkelgalerijen uit deze 

periode van de architectuurgeschie-

denis. Het is een voorbeeld van een 

woon-/winkelgalerij, die ook nu nog 

volledig functioneert. Het gebouw, 

dat een flin e na e t ed an 
gebruiken, zou eigenlijk een monu-

ment moeten worden. Daarmee zou 

het voor de buurt en de winkeliers als 

uniek gebouw behouden blijven. Al-

leen al het terugbrengen van de toren 

met de belettering zal zijn uitstraling 

versterken.

Woon-winkelcomplex (1926)

De samenwerking met Bouwbureau 

Joh. Schippers was goed verlopen 

en het resultaat uitstekend. Het 

publiek had enthousiast gereageerd 

op zijn gebouw en in kranten werd 

het positief besproken. Het was strak 

vormgegeven in rustige, rechte lijnen, 

als een combinatie van Amsterdamse 

School en Nieuwe Zakelijkheid: men 

noemde het ‘een sieraad’. Joh. Schip-

pers had ondertussen al in november 

1925 grond aangekocht van de ‘s 

Gravenhaagsche Melkinrichting de 

Sierkan. Zo kreeg Westerman eind van 

het jaar, onmiddellijk na de oplevering 

van De Galerij, de opdracht van N.V. 

Lijnkamps Kleedingmagazijn om 

een tweede woon-winkelcomplex te 

ontwerpen, op de hoek Fahrenheits-

traat-Thomsonlaan. Schippers was 

vanzelfsprekend de aannemer.

Hij paste hier opnieuw de gele bak-

steen toe en de doorlopende winkelpui 

van donker hardhout. De galerij is 

niet overdekt maar heeft inspringende 

portieken en schuine winkelingan-

gen. Onder de dakrand is een zwart 

blokjesmotief geschilderd. Beide 

complexen zijn voorzien van een 

opvallend verhoogd blok dat bekroond 

werd met een lichtreclame.

West-End (1930-1931)

Al vanaf oktober 1924 waren er 

besprekingen gaande tussen Bouw-

bureau Joh. P. Schippers en an-

dere partijen om ‘in het Boom- en 

Bloemkwartier een bioscoop-theater 

annex theater te vestigen’, schreef het 

Algemeen Handelsblad. In 1930 wa-

ren de plannen eindelijk concreet en 

kreeg Westerman een nieuwe opdracht 

van de NV Nederlandse Bioscoop-

trust: een modern, multifunctioneel 

gebouw, een combinatie van bioscoop 

en theater. De gevel zou aansluiten op 

De Galerij. Hij gebruikte dezelfde gele 

baksteen, waardoor beide ontwerpen 

een geheel werden. Onder de dakrand 

bracht hij enkele banden van donkere 

steen aan als een accent. De twee 

ingangen aan de zijkanten werden 

door zwarte banden van natuursteen 

extra geaccentueerd. Het gebouw 

ee  een lm aal met  it laatsen 
en behoorde daarmee tot de grotere 

bioscopen. Comfort was voor het 

Haagse publiek belangrijk en dus wer-

den er door fa. Pander speciale stoelen 

gemaakt. Het was speciaal gebouwd 

 de e t nin  an el ids lms en 
had een eigen orkest, dat ook voor het 

theater kon worden gebruikt.

De Galerij

De naam West-End dankte het theater 

aan een prijsvraag die het publiek 

uitdaagde een mooie naam voor het 

nieuwe theater te kiezen. Deze naam 

werd door veel mensen gekozen, 

en was in 1924 ook als suggestie 

ingezonden voor de prijsvraag, die de 

naam De Galerij opleverde.

Volgens sommigen suggereerde het 

dat Den Haag-West hier eindigde. 

Maar het is afkomstig uit Londen waar 

West End staat voor theater en uit-

gaansdistrict. Ook wordt het gebruikt 

voor een minder avantgardistisch en 

commerciëler theatergenre.

Na de opening van het theater op 29 

oktober 1931 werden er veel lovende 

kritieken geschreven over architectuur, 

inrichting, decoratie en comfort.

‘Een breeden luifel’

In het tijdschrift Bouwbedrijf van 26 

februari 1932 was er een fotoreportage 

met aandacht voor de architectuur en 

het interieur. Nog voor de opening 

werd er op 25 september 1931 in het 

Nieuw Weekblad voor de Cinemato-

a e een it e eide esch i in  an 

het nieuwe multifunctionele theater 

gegeven:

‘Het gebouw is in modernen trant 

opgetrokken en past zich wat stijl en 

uiterlijke kenteekenen betreft, geheel 

aan bij het daarnaast gelegen café “De 

Galerij”. De flinke, fleurige, in gelen 

steen uitgevoerde gevel is ruim 22 meter 

breed. De strakke lijn wordt gebroken 

door een breeden luifel, die bijna over 

de geheele breedte van het front loopt. 

Een ruime hall geeft toegang tot de 

zaal en het balcon, waarin tezamen 900 

plaatsen zijn, een flink aantal, dat voor 

de groote theaters hier ter stede niet 

veel onderdoet. Achter het balcon is een 

ruime en gezellige foyer, terwijl zich aan 

de zijkanten van de hall kantoren, garde-

robes en toiletten bevinden. Een tooneel 

met een ‘opening’ van 10 meter sluit de 

zaal af. Er voor bevindt zich een flinke 

orkestruimte, want al heeft geluidsfilm 

dan zegegevierd ... een flink orkest zal 

in het nieuwe theater niet ontbreken en 

evenmin een tweede plans rol vervullen 

... Zoals men weet is dit theater speciaal 

als “sound-theater”gebouwd.

... De vorm van de zaal doet denken aan 

een kubus (en meet 23 bij 20 meter). 

Van het tooneel af loopen verschillende 

“stroomlijnen” om het geluid gelegen-

heid te geven zich een gemakkelijken 

weg te zoeken. …

‘Het oog wil bekoord zijn’

Het oog wil bekoord zijn ... De hooge, 

mahoniekleurige betimmeringen van 

de zaal en ‘t tooneel geven het geheel 

een stemmig cachet, dat geaccentueerd 

wordt door de fraaie decoraties van 

den sierkunstenaar Jaap Gidding, die 

met pastelkleurige nuances en moderne 

vlakverdeelingen voor een rustig en 

voornaam stemmend interieur zorgde. 

Het is voorts een wensch geweest om 

het publiek zooveel mogelijk comfort 

te brengen. Men is daarom afgeweken 

van de voor bijna alle theaters geldende 

vaste maten van stoelen en fauteuils en 

heeft deze speciaal laten vervaardigen, 

kloek en breed, sterk en gemakkelijk. ... 

De gevel wordt gedeeltelijk door Neon, 

gedeeltelijk door “floodlight” verlicht. 

Vooral de groote verlichte luifel zal een 

prettigen indruk maken’.

Jan de Lange

Dit artikel verscheen in het 

boek Een eeuw Bomenbuurt, 

uitgegeven door bewonersor-

ganisatie SBOB.

Het boek is voor 10 euro te 

koop bij de Bagels&Beans, 

Thomsonlaan 53, Den Haag. Het eerste ontwerp voor de winkelgalerij Thomsonlaan/Fahrenheitstraat stond in 1926 in de 
Haagsche Courant. Het lijkt erg op de Galerij aan de Laan van Meerdervoort.

In het tijdschrift ‘Het Bouwbedrijf’ van 26 februari 1932 stond een fotoreportage met aandacht voor 
de architectuur en het interieur van het West-End Theater.
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Het definitieve ontwerp van Westerman voor de winkelgalerij. Het ontwerp van toen is nu nog 
duidelijk herkenbaar. Uit de krant Het Vaderland, 1926
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Boodschappen 
De Kaasspecialist Peter Friesen

Bakkerij Klink alle filialen

Binckse Belofte

De Kaasspecialist Winkelcentrum Leyenburg

Delmastro

Medellín Secret, exclusieve koffie

Otten’s Groente & Fruit

Diensten en advies
Asisti iCT Leidschendam

Optiek Kijk op Duin

Java Schoenservice

Claire Junier - Interior Design

Huis en tuin
Petit Merci Rijswijk

Euronics Stadhouder

Ringfoto Focus

Dit is Waar

Conceptstore Liries

Epskamp Slaapwarenhuis

Drukkerij Weimar Card-Cadeaushop

Bokstijn Feestartikelen

Kleding, schoenen 
en accessoires
Juwelier Vuyk

Chase Fashion Kijkduin

Chique-a-Prie Exclusieve Kindermode

Spicy Scarves

Lederhuis Tekin

Calexis Schoenmode

Mooiman Mode

Mooi en Gezond
New Vision Haarmode Leidschendam

Suikervrij Leven

Voel je Voeten Leidschendam 

Sportcentrum Forum Kwadraat Voorburg 

Hairstyliste JSPN

Barbershop Toensi

Adem- en ontspanningstherapie Den Haag

Vrije tijd en uitgaan
Bicken + Bincken

Strandpaviljoen De Staat 

Alohasurf

Brasserie Beekink & Co

De Lorenzo

Restaurant Ponderosa

Wiener Konditorei

De Oude Griek Leidschendam

The UPSIDE café

Ik gids u door Den Haag

Mobiliteit
Autorijschool Verheij

Hozee Tweewielers Voorburg 

Carshop Fortuin

De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag 

en omstreken. Niet alleen voordeel  voor inwoners, maar ook 

voor ondernemers en de buurt.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: 

ondernemers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor 

vaker bij hen over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een 

gevarieerd aanbod van winkels, horeca en diensten zorgt voor 

een prettige sfeer in de wijk en stimuleert sociale contacten. En 

dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en 

omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van 

de hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?

Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? 

VRAAG ’M GRATIS AAN!
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere fi nanciële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

 Erf- en schenkingsrecht

    

 Enorm conflict

in de familie 

 Ouders zijn overleden. Mijn broer gaat 

naar de notaris en laat zich executeur 

maken zonder ons medeweten. Ver-

volgens worden wij voor het gerecht 

gedaagd. Hij verliest het proces. Elke 

verhouding en vertrouwen is geschon-

den. Nog erger zijn gedrag is als van 

een psychopaat. Zijn advocaat had ook 

nog in de dagvaarding laten zetten, de 

tegenpartij moet zich wettelijk door 

een advocaat laten vertegenwoordi-

gen. Zo zitten wij direct met een flinke 

kostenpost die hij natuurlijk niet wil 

betalen. 

   Een mediator heeft drie jaar gepoogd 

het tussen ons eens te laten worden. Zij 

weigert dit bij de rechter neer te leg-

gen. Broer is inmiddels geen executeur 

meer maar erfenis is niet verdeeld. 

Hoe nu verder? 

    Een onverkwikkelijke zaak! Heeft 

u (en uw andere broers of zussen) 

er ooit aan gedacht om hierover de 

betreffende notaris aan te spreken? 

De notaris die de boedelbeheerder 

aanstelt moet toestemming vragen 

aan alle erfgenamen. Het probleem 

is dat als een executeur vasthoudt 

aan de uiterste wil van ouders er 

alleen maar via processen iets kan 

veranderen.

      Over uw opvattingen over uw broer 

bemoeien wij ons niet. Wat de ad-

vocaat van uw broer zegt klopt niet. 

Indien de overige erfgenamen geen 

advocaat willen, is dat mogelijk. 

Wél lijkt ons in het (ingewikkelde) 

erfrecht een eigen advocaat wel 

nodig. Als partijen tegenover elkaar 

staan, betaalt ieder zijn eigen jurist. 

Een rechter kan uiteindelijk anders 

beslissen, maar vaak komt het voor 

dat ieder zijn eigen advocaat moet 

betalen.

      Een mediator bemiddelt alleen tus-

sen botsende partijen. Zij (we nemen 

aan dat het een juridisch geschoolde 

vrouw is) zal niet zo gauw naar de 

rechter stappen. Als de mediator er 

al geen brood in ziet, dan kan zij 

inderdaad redenen opgeven dat het 

c nfl ict  m ast it dat i   

geen mogelijkheden ziet het los te 

trekken.

      Is er bij de onverdeelde boedel on-

roerend goed in het geding? Normaal 

gesproken kan een boedel niet langer 

dan vijf jaar onverdeeld zijn en 

hebben erfgenamen de mogelijkheid 

de rechter te vragen om zogenoemd 

‘uit te boedelen’. Vandaar ook onze 

opmerking in het begin dat het een 

onverkwikkelijke zaak is.

      Kennelijk staat iedereen dwars 

tegenover elkaar.

      Sociale voorzieningen

      

 Inkomens optellen

bij huurtoeslag 

 Ik ben weduwnaar en woon met mijn 

zoon samen word het inkomen van mijn 

zoon bij mij opgeteld? Wat gebeurt er 

met mijn aanvraag voor huurtoeslag? 

  Het inkomen van uw zoon telt mee 

voor de huurtoeslag bij u omdat hij 

een medebewoner is. Voor thuiswo-

nende kinderen tot 23 jaar telt alleen 

het inkomen boven 4.788 euro. Is 

hij jonger dan is er dus een drempel. 

Het verzamelinkomen van u en uw 

zoon geldt dus als norm.

      Consumentenzaken

      

 Privacy kan soms

in het geding zijn 

 Sinds kort geniet ik als abonnement-

houder van een diergaarde korting op 

de consumpties in de restaurants van 

de dierentuin. Als ik bij het eerstvol-

gende bezoek onze consumpties afre-

ken en voor de korting mijn diergaar-

depas heb getoond, zie ik genietend 

van mijn pilsje, dat op de bon mijn 

naam, adres en telefoonnummer zijn 

geprint. Ik denk dat dit inbreuk is op 

mijn privacy. 

   Het bevreemdt mij dat ook inleen-

krachten inzicht hebben in persoonlijke 

data van cliënten. Wie zegt mij dat de 

uitzendkracht geen misbruik maakt van 

mijn gegevens? 

    Privacy hangt af van ieder persoon-

lijk wat hij of zij wil. We vermoeden 

dat inderdaad de diergaarde over de 

schreef gaat wat betreft uw privacy. 

Vooral dat uw adres en telefoonnum-

mer op de bon worden gepubliceerd. 

Wil u het niet dan is de eenvoudigste 

oplossing dat u geen gebruik maakt 

van de korting op uw consumptie.

      Anderzijds kan de diergaarde uw 

pasje door de scanner halen zonder 

uw naam enz. af te drukken. Het is 

inderdaad onduidelijk waarom dit 

niet gebeurt. Is dat controle van de 

medewerker? Dat gaat wel erg ver.

      Er zijn natuurlijk ook wel wetten, 

zoals de bescherming persoons-

gegevens. U kunt er dan een zaak 

van maken door bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens een klacht in te 

dienen. Voor mij is het onvoorspel-

baar wat in uw geval de uitspraak 

zal zijn. Zie: autoriteitpersoonsge-

gevens.nl.

      Anderzijds telt u wel erg zwaar aan 

uw privacy. Het is vaak een kwestie 

van iemand vertrouwen of niet.

      Daarom is het ook maar de vraag of 

u de diergaarde zo vertrouwt dat u 

een abonnement wil.     

GRATIS HUISONTRUIMING!
�� ������� k���� �l��j� g�e� ���e�h�

�nf������ ����������n� na�� ���� vo��wa�r���

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00-17.00 uur

Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen

Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)

Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl

Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag

Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)

Weggeefwinkel Jonckbloetplein

Mensen in Nederland zonder budget  (gratis zorgartikelen)

De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl

Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Bezemschoon opleveren

06 - 482 040 60

maandag - vrijdag  09.00-18.00 uur

www.stichtingzorgkringloop.nl
www.schroeder.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Toen je nog kind was:

  -Een inktlap - waar je je pen aan 

kon afvegen - maakte je zelf van een 

stapeltje (in het midden aan elkaar 

bevestigde) gekleurde, oude doekjes 

met bovenop een knoop.

    -Witte, papieren rietjes die onbeschrij-

felijk smerig en zacht werden tijdens 

het gelebber aan de schoolmelk.

    -Het VARA-kinderprogramma, dat be-

gon met het lied: ‘Wij zijn de VARA-

muziekantjes. Boemela! Boemela!’

    -En het AVRO-kinderprogramma, dat 

begon met: ‘Luister je mee, naar het 

kin-der-koor? Het AVRO-kin-der-

koor!’

    -Conservenblikken aan touwtjes onder 

je voeten bij wijze van stelten.

    -Zelf je boterhammen van een brood 

afsnijden.

    -Blauwe, papieren bolletjes met zout 

in een zakje Smith’s Chips.

    -Zwemmen leren met echte stukken 

kurk aan twee witte, plastic draden om 

je middel en een badmeester die met 

een haak aan een stok - die hij bij je 

nek hield - voorkwam dat je verdronk.

    -Een beuktol met een appel- of 

perentaas.

     Het Den Haag van weleer 

-Het Minankabause Huis op de Mient 

en later in het Haagse Bos.

  -In hotel-restaurant Het Hilletje in 

Kijkduin werd zomers gedanst bij 

piano en viool.

    -De tram die door het Binnenhof reed 

toen het woord ‘beveiliging’ nog niet 

bestond...

    -Het pontje over de Koninginnegracht 

dat voor trampassagiers verbinding 

gaf tussen de Dr. Kuyperstraat en de 

Delistraat.

     Scabreus gerijm en geroep 

Vroeger, toen we nog jong waren, 

wisten we bij elke gelegenheid wel 

iets treffends te roepen.

  Dit riepen we bijvoorbeeld als iemand 

een bravourestukje wilde uithalen en 

er misschien op het laatste moment 

van af zou zien:

    ‘Het is de knijp! Het is de gloeiende 

knijp! Het is de godsgloeiende knijp!’

    En als we boos op iemand waren:

    ‘Schoft! Kurk in je reet en je ploft!’

     Lijn elf 

Als we nog bozer waren:

  ‘Klootzak!

Touwtje erom… broodzak!

Steentjes erin… rammelaar!

Wieltjes eronder… karren maar!’.

    Maar als we écht kwaad waren:

    ‘Stik, verrek, verrot, verteer!

Lazer op en donder neer!

Van de hemel naar de hel,

Potverdorie, dat gaat snel!’

    En als we zèlf uitgescholden werden, 

riepen we terug:

    ‘Wat je zegt dat ben je zelf!

Met je kop onder lijn elf!’

    Als er een leuke meid voorbij liep:

    ‘Joehoe! Dikke benen!

Chocolade-tenen!’

    Als de onderjurk van een meisje onder 

haar bovenkleding uitzakte, dan was 

ze aan het ‘vlaggen’. Of je riep:

    ‘Hé, zus! Je melk kookt over!’

    En als er iemand melding maakte van 

stank als gevolg van een ‘veest’ of een 

‘ruft’ was er altijd wel iemand die dan 

riep: ‘Wie het het eerste ruikt, heeft 

zijn poepertje gebruikt’.

     De koning van Zweden 

Maar er waren natuurlijk ook gewone, 

populaire deuntjes, waarmee je lekker 

stoer kon doen. Zoals:

  Heden is overleden de koning van 

Zweden.

Het laatste wat hij deed

Was een knetterende scheet,

Die tegen de deur aan bonsde

En in de pispot plonsde.

    Of:

    De Zoeloes’s eten,

‘k zal ‘t nooit bergeten,

Hun aller- àller- allerliefste vrouw.

Die gaan ze roken

en daarna stoven.

Zoals bij ons de kabeljauw.

     Sferen en beelden 

-Een straat zonder geparkeerde auto’s.

  -De conducteur die de rugleuningen 

van de tramstoelen op het eindpunt al-

lemaal omklapte, zodat elke passagier 

op de ‘terugweg’ ook weer vooruit 

reed.

    -Het veer Kruiningen-Perkpolder.

    -Toen men op enveloppen nog wel-

edel, weledelgestreng dan wel weledel 

(zeer) geleerd was.

    -Een keukenla met een plat blikje vol 

uitgeknipte Castella-kopjes en vettige 

Blue-bandzegeltjes.

    -De ‘Vrijdagprijzen’ van V&D in de 

krant.

    -De aardappelschrapmachine bij de 

groenteboer.

    -Mexicaanse hond op de radio bij het 

afstemmen.

    -De SRV-man in de rijdende su-

permarkt van Spijkstaal. Wie zou 

er nu nog weten waar de afkorting 

SRV voor stond? (Samen Rationeel 

Verkopen)

    -Kleine hokjes op kruispunten met een 

of twee ambtenaren die de voorbij-

rijdende auto’s telden om te weten te 

komen of het de moeite waard was 

om op zo’n kruispunt verkeerslichten 

te zetten.

    -Bezemharen in puddingstukjes.

    -Het geluid van een belletje dat rin-

kelde bij iedere liter benzine die je aan 

het tanken was.

    -Muziek van een violist op straat. 

Vaak op kerstdagen.

    -Gaspenningen.

    -Dunne, kartonnen girokaarten met 

kleine, rechthoekige gaatjes erin voor 

de Hollerith-machine.

    -’Beromunster’ was een van de 

plaatsen op de zendstationsschaal van 

een radio-ontvanger. Op zo’n radio zat 

trouwens ook een groenig ‘kattenoog’ 

dat dichtging als de zender zuiver 

stond afgesteld.

    En zo kunnen we nog wel even door-

gaan. Met uw hulp, uiteraard. Mail 

uw kort samengevatte weemoed naar 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

 Kort samengevatte weemoed (2)   
  Uw aanvullingen op de weemoed uit de vorige aflevering waren zo talrijk, dat een vervolg eigenlijk vanzelf sprak. Zit uw bij-

drage er nog niet tussen, dan zal dat een volgende keer misschien wel het geval zijn. ‘Nieuwe’ weemoed is trouwens ook nog 

steeds welkom. Al was het alleen maar om de kans op een uitgave van de ‘Encyclopedie der Weemoed’ te vergroten.  

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat 

de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.
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Kijk vóór u verder leest nog even 

naar de foto van deze GTV. Mooi, 

hè? Oh, wat kunnen die Italianen dat 

toch goed. Die elegante lijnen en dat 

fraaie front en die subtiele kont. Ik 

kan er uren naar kijken.

En het zijn die kleine designdetails 

die mij zo boeien. Die koplampen-

partij, de uitzwiepende ruitenwissers, 

het ontwerp van het portierhendel 

met in het midden het sleutelgat, 

het klaverblaadje op de achterstijl. 

Kortom, genoeg om van te genieten.

Dan het interieur. Zó mooi! Heerlijke 

sportieve kuipstoelen en prachtig 

vind ik de zit achter het houten 

sportstuur met in de drie spaken de 

smalle metalen drukstrips voor de 

claxon. Daarachter twee beeldschone 

klokken met links de toerenteller en 

rechts de snelheidsmeter. Het hele 

dashboard en de middenconsole is 

voorzien van hout in dezelfde kleur 

als het stuur. Knopjes zijn niet zo 

maar knopjes in deze Alfa. Links van 

het stuur zitten twee rechthoekige 

schuifknoppen voor onder andere de 

choke en op de middenconsole drie 

elegante tuimelschakelaars voor de 

verlichting en zo. In dezelfde lengte 

als de versnellingspookgat twee ver-

ticale schuifjes voor de ventilatie en 

de verwarming. Daarboven nog twee 

naar de bestuurder gerichte klokjes 

met info over de olie- en watertem-

peratuur. En dan die hele bijzondere 

recht uit de middenconsole stekende 

versnellingspook. Hoe bijzonder 

en afwijkend is dat. Ook zo mooi 

van design is de interieurafwerking 

van het portier met een elegante 

draaiknop voor de tochtraampjes. 

Heer-lijk! Op elk gebied hadden 

de ontwerpers oog voor design. 

Tot en met de sleutels aan toe. Tja, 

dan het starten. De echte liefhebber 

laat hem starten en gaat zelf bij de 

uitlaat staan om optimaal te kunnen 

genieten van die donkerbruine brom. 

Ja, en ook weer dat design, want het 

is niet zo maar een uitlaat die zomaar 

onder de auto uitsteekt, maar een 

mooie chromen platte pijp die vanuit 

het midden een knik maakt naar 

links. Heel apart, maar terug naar de 

motor. Nu moet ik toegeven dat ik 

geen verstand heb van autotechniek, 

maar dat ik wel weet wat het effect 

van dat alles is en dat is fenomenaal 

bij deze GTV. Het geweldige effect 

van deze 2.0 liter motor die heerlijk 

aan het gas hangt, het motorgeluid, 

de strak en direct sturende techniek, 

de soepel schakelende versnel-

lingsbak, de straffe vering. Kortom, 

een fantastisch weggedrag dat mij 

veel rijgenot heeft gebracht en Piet 

en ele l sten met mi  n ella 
macchina!!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Alfa Romeo 2000 GTV Bertone
Onlangs kreeg ik een mailtje van deze rubrieklezer Piet Ho-

gendoorn, die mij adviseerde aandacht te besteden aan de 

Alfa Romeo 2000 GTV Bertone, waarvan hij er meerdere heeft 

gehad en stuurde daarbij de foto die nu is afgebeeld. Als Alfist 

(bijnaam voor enthousiaste Alfa Romeo liefhebbers) klonk 

dat natuurlijk als muziek in de oren, want dit is toch wel een 

fantastisch mooie auto.

Foto: Piet Hogendoorn

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige 

plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 16 mei vond u ook 

weer vier Sudoku-opgaves. We kregen veel 

goede antwoorden, maar ook enkele foute. 

De goede oplossing luidde de vorige keer: 

7-4-2-8.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de vol-

gende inzenders:

• H.J. Hendriksen, te Delft

• Hans Bakhuizen, te Voorburg

• Wim van Beusekom, te Zoetermeer

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op: vrijdag 9 juni.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 11

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

3
7 1

4 9 2
9 1
1 2 3 7

5 6
4 1 3

8 2 4
6 3 9 7

5 8 3
2 7

7 1 6
7 3

3 2 4 6 7
9 5

4 2 5
9 1

4 3 8

8 7 1
3 9 2

5 7
6 1

9
4 2 7

7 5 8
4 1 6 3

2 3 5

5 9 7
5 4 6

3 6
5 9

3 5 7 9 1 2
8 7
4 2

6 7 4
1 6 3
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HEB JIJ M AL? 

VRAAG M 

GRATIS AAN!
WWW.DEHOFPAS.NL

OOK OM PARTNER TE WORDEN VAN DE HOFPAS

DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN

’

’


